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ПРОТОКОЛ № 35 
 

от 06.07.2022 г. 
от заседание, проведено от 18:01 часа 

в в заседателна зала на Общински съвет Раковски 

 
Председател на Общински съвет – Раковски: г-н Рангел Георгиев Матански 

 

Присъстват общински съветници: Любов Степановна Кориновска, Генчо Тодоров Тодоров, 

Елена Иванова Узунова, Младен Минчев Мандраджийски, Деяна Андреева Загорчева, 

Светослав Стефанов Балабански, Юлиян Иванов Ночев, Стефан Самуилов Марушкин, Петко 

Димитров Колев, Стефан Йозов Пенсов, Анелия Францова Гечева, Георги Николов Тотов, 

Костадин Дечев Иванов, Росица Иванова Пеева, Йосиф Божидаров Стрехин, Йовко Георгиев 

Николов, Ангел Николов Кордов 

 

 

 

Г-н Рангел Матански: Здравейте, Колеги! Една кратка сесия имаме, която да проведем днес. 

Материалите са заредени в системата за електронен вот, запознали сте се с тях. Имаме 

Проект на Дневен ред, съответно имаме кворум да работим. Естествено трябва да попитам 

по Дневния ред имате ли коментари или забележки? 

 

/18:01 часа – в залата влиза г-н Ангел Кордов/ 
 

Г-н Йосиф Стрехин: Аз имам един въпрос. 

 

Г-н Рангел Матански: Заповядай. 

 

Г-н Йосиф Стрехин: Относно това събиране за тази сесия специално за една точка, това 

толкова ли спешно трябваше да се приеме? Понеже не ми е ясно и за това питам. 

 

Г-н Рангел Матански: Тъй като знаете, запознали сте се с предложението. Друго има ли или да 

отговарям? 

 

Г-н Йосиф Стрехин: Не, това е. 

 

Г-н Рангел Матански: Тъй като става въпрос за стратегически инвеститор, за голям бъдещ обект 

„Биорафинерия за производство на биоетанол“, за което аз лично се надявам в бъдеще да се 

създадат нови работни места, когато бъде завършен този проект. С идеята, че самият 

инвеститор бърза, тъй като има много процедури да извърви докато стигне крайния етап да 

работи това предприятие. Бяха запознати с датата, която сме планирали за сесия в края на 

месеца и помолиха, за да може да продължат с процедурата да вземем това решение сега. 

В тази връзка е тази сесия. 

 

Г-н Йосиф Стрехин: Това значи ли, че утре някой друг инвеститор ако дойде примерно и пусне 

някакво предложение. Взимам думата, надявам се няма проблем. 

 

Г-н Рангел Матански: Заповядай. 

 

Г-н Йосиф Стрехин: Значи ли това, че утре ако друг инвеститор по същия начин примерно и 

ние може да се съберем другата седмица. 
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Г-н Рангел Матански: Да ти кажа честно ако е голям стратегически инвеститор, който предстои 

да открие нови работни места на територията на нашата община, аз лично ще направя сесия 

още веднъж. В крайна сметка… 

 

Г-н Йосиф Стрехин: Надявам се да е така, да не е специално заради точката. Извинявам се, 

че прекъсвам. Защото точката касае конкретен човек, който всички знаем, кой е. 

 

Г-н Рангел Матански: Съгласен съм и с това, което казваш. 

 

Г-н Йосиф Стрехин: Защото гражданите по този начин може да кажат, че ние имаме натиск 

от този човек и реално, каквото каже той това може да стане. 

 

Г-н Рангел Матански: Ще те изчакам да довършиш, за да не ме прекъсваш 4-5 пъти, така че ако 

искаш кажи си всичко. 

 

Г-н Йосиф Стрехин: Не, не, това е. 

 

Г-н Рангел Матански: Мога да кажа, че натиск не е упражван върху мен. Обектът е 

стратегически, инвеститорът е ясно, кой е. От гледнта точка на това, че ще бъдат открити 

работни места и това е идеята на това събиране. 

 

Г-н Стефан Марушкин: Може ли? 

 

Г-н Рангел Матански: Заповядай. 

 

Г-н Стефан Марушкин: Да попитам, нямаше ли възможност предишния месец да го внесат 

това нещо, тъй като един ПУП не е нещо толкова сложно за изготвяне. Или поне да уведомят, 

защото в действително появяват се такива неща, или просто строителният теник не е бил 

достатъчно дисциплиниран да спазва сроковете. 

 

Г-н Рангел Матански: Мога да, ако проследите хронологията… 

 

Г-н Йосиф Стрехин: На 29.06., да. 

 

Г-н Рангел Матански: Самото заявление е входирано на 29.06. и е нямало… 

 

Г-н Йосиф Стрехин: След сесията. 

 

Г-н Рангел Матански: След сесията. 

 

Г-н Йосиф Стрехин: Ясно. 

 

Г-н Рангел Матански: Ако е имало такава възможност естествено щяхме да се ъзползваме от 

нея, защото организация на една сесия и в последствие отчитане на една сесия е 

административна работа, която трябва да се извърши и за една точка и за двадесет точки. 

Нямало е такава възможност предвид на момента, в който са входирани документите. Други 

въпроси? Добре, да се върнем към Дневния ред. Коментари или становища по Дневния ред, 

Колеги, имате ли? Няма. В такъв случай гласуваме Проекта на Дневен ред. 
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Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 18 

Гласували: 18 

За: 17     

Против: 0          

Възд.се: 1                

 
ТАКА ПРЕДЛОЖЕНИЯТ ДНЕВЕН РЕД СЕ ПРИЕМА! 
 

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д : 
 

 

1. Предложение с Вх. № ОбС-304 от 01.07.2022 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 

Община Раковски, относно одобряване на задание и разрешение за изработване на 

Проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на 

земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, съобразно 

изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, представляваща имот с идентификатор № 03620.4.406, 

находящ се в землището на село Белозем, община Раковски, област Пловдив по 

Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-

785/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на поземления имот: 

местност „Кара Солук“ и обединяване с УПИ I-501.1647, 501.1811-биорафинерия за 

образуване на УПИ за „Биорафинерия за производство на биоетанол“ и Подробен 

устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасета за осигуряване на 

електроснабдяване, водоснабдяване, събиране или отвеждане на отпадни води, терени 

за временно ползване, транспортен достъп и други, свързани с изграждането и/или 

ползването на обекта. 

 
2. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 

 

 

* * * 
 

 

Г-н Рангел Матански: Първа точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС-304 от 01.07.2022 

г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно одобряване на задание и 

разрешение за изработване на Проект за подробен устройствен план – план за регулация и 

застрояване /ПУП-ПРЗ/ на земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, 

съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, представляваща имот с идентификатор № 

03620.4.406, находящ се в землището на село Белозем, община Раковски, област Пловдив по 

Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-785/06.11.2019 

г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на поземления имот: местност „Кара Солук“ и 

обединяване с УПИ I-501.1647, 501.1811-биорафинерия за образуване на УПИ за 

„Биорафинерия за производство на биоетанол“ и Подробен устройствен план – парцеларен 

план /ПУП-ПП/ за трасета за осигуряване на електроснабдяване, водоснабдяване, събиране 

или отвеждане на отпадни води, терени за временно ползване, транспортен достъп и други, 

свързани с изграждането и/или ползването на обекта. Г-н Мандраджийски, комисията успя ли 

да разгледа предложението? 

 

Г-н Младен Мандраджийски: Благодаря Ви, г-н Председател! Комисия ТСУ разгледа 

предложението на Кмета на Общината и от седемчленния състав се събрахме пет члена, от 

които всички гласувахме „За“ предложението на Кмета. Предлага на Общински съвет да 

приеме предложението на Кмета с пет гласа „За“. 
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Г-н Рангел Матански: Благодаря, г-н Мандраджийски! Колеги, коментари или становища? Няма. 

В такъв случай, Колеги, нека да гласуваме. 

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 18 

Гласували: 18 

За: 18      

Против: 0       

Възд.се: 0                           

 

 

1. Рангел Георгиев Матански – за 

2. Йосиф Серафимов Ячев  

3. Любов Степановна Кориновска – за 

4. Генчо Тодоров Тодоров – за 

5. Пламен Йовков Марин   

6. Елена Иванова Узунова – за 

7. Младен Минчев Мандраджийски – за 

8. Деяна Анреева Загорчева – за 

9. Светослав Стефанов Балабански – за 

10. Юлиян Иванов Ночев – за 

11. Петър Милков Антонов  

12. Стефан Самуилов Марушкин – за 

13. Петко Димитров Колев – за 

14. Стефан Йозов Пенсов – за 

15. Анелия Францова Гечева – за 

16. Георги Николов Тотов – за 

17. Костадин Дечев Иванов – за 

18. Йовко Георгиев Николов – за 

19. Росица Иванова Пеева – за 

20. Йосиф Божидаров Стрехин – за 

21. Ангел Николов Кордов – за 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 609 

 
 

Взето с Протокол № 35/06.07.2022 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Одобряване на задание и разрешение за изработване на Проект за подробен 

устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на земеделска земя за 

процедура за промяна на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, 

представляваща имот с идентификатор № 03620.4.406, находящ се в землището на село 

Белозем, община Раковски, област Пловдив по Кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-785/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, 

адрес на поземления имот: местност „Кара Солук“ и обединяване с УПИ I-501.1647, 501.1811-
биорафинерия за образуване на УПИ за „Биорафинерия за производство на биоетанол“ и 

Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасета за осигуряване на 

електроснабдяване, водоснабдяване, събиране или отвеждане на отпадни води, терени за 

временно ползване, транспортен достъп и други, свързани с изграждането и/или ползването 

на обекта. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 и чл. 

59, ал. 1 от ЗУТ и чл. 29 от ЗОЗЗ. 

 

По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на община Раковски 

 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Общински съвет – Раковски на основание чл. 124б, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

устройство на територията одобрява задание за изработване на проект за подробен 

устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на земеделска земя за 

процедура за промяна на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, 

представляваща имот с идентификатор № 03620.4.406, находящ се в землището на село 
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Белозем, община Раковски, област Пловдив по Кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-785/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, 

адрес на поземления имот: местност „Кара Солук“ и обединяване с УПИ I-501.1647, 501.1811-
биорафинерия за образуване на УПИ за „Биорафинерия за производство на биоетанол“ и 

Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасета за осигуряване на 

електроснабдяване, водоснабдяване, събиране или отвеждане на отпадни води, терени за 

временно ползване, транспортен достъп и други, свързани с изграждането и/или ползването 

на обекта. 

2. Общински съвет – Раковски на основание чл. 124а, ал.1 от ЗУТ разрешава 

изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-

ПРЗ/ на земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, съобразно 

изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, представляваща имот с идентификатор № 03620.4.406, 

находящ се в землището на село Белозем, община Раковски, област Пловдив по 

Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-

785/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на поземления имот: местност 
„Кара Солук“ и обединяване с УПИ I-501.1647, 501.1811-биорафинерия за образуване на УПИ 

за „Биорафинерия за производство на биоетанол“ и Подробен устройствен план – 

парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасета за осигуряване на електроснабдяване, 

водоснабдяване, събиране или отвеждане на отпадни води, терени за временно ползване, 

транспортен достъп и други, свързани с изграждането и/или ползването на обекта. 

 Обхват: Поземлен имот № 03620.4.406, находящ се в землището на село Белозем, 

община Раковски, област Пловдив по Кадастралната карта и кадастралните регистри, 

одобрени със Заповед № РД-18-785/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на 

поземления имот: местност „Кара Солук“, площ на имота: 21,831 дка, начин на трайно 

ползване: Нива, вид собственост: частна, категория на земята при неполивни условия: пета. 

 Контактна зона:  

 - Поземлен имот с идентификатор № 03620.4.237 с НТП – неизползвана нива /угар, 

орница/, собственост на "Омега Агро Инвест" ЕООД; 

 - Поземлен имот № 03620.4.873 с НТП – селскостопански, горски, ведомствен път, 

собственост на Община Раковски; 

 - Поземлен имот № 03620.888.9901 с НТП – за друг вид застрояване, съсобственост, вид 

територия: урбанизирана, село Белозем; 

 - Поземлен имот № 03620.4.316 с НТП – нива, собственост на Р. П. Ч.; 

 - Поземлен имот № 03620.4.185 с НТП – нива, собственост на М. Й. К.; 

 - Поземлен имот № 03620.4.184 с НТП – нива, собственост на Н. И. Д.; 

 - Поземлен имот № 03620.4.183 с НТП – нива, собственост на „Агри Планет“ ООД; 

 - Поземлен имот № 03620.4.389 с НТП – нива, собственост на И. З. И., С. З. К. и И. З. М.; 

 - Поземлен имот № 03620.4.388 с НТП – нива, собственост на С. А. Ш.; 

 - Поземлен имот № 03620.4.181 с НТП – нива, собственост на „Инса Спирит“ АД; 

 - Поземлен имот № 03620.4.871 с НТП – селскостопански, горски, ведомствен път, 

собственост на Община Раковски; 

 - Поземлен имот № 03620.4.214 с НТП – нива, собственост на М. М. Й.; 

 - Поземлен имот № 03620.4.235 с НТП – нива, собственост на В. П. А.. 

 Начин на урегулиране на поземления имот: по правилата на чл. 17 от ЗУТ.  

 Цели и задачи на проекта: промяна на предназначението, съобразно изискванията на 

ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, на земеделска земя, представляваща имот с идентификатор № 03620.4.406, 

находящ се в землището на село Белозем, община Раковски, област Пловдив по 

Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-

785/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на поземления имот: местност 

„Кара Солук“, площ на имота: 21,831 дка, начин на трайно ползване: Нива, вид собственост: 

частна, категория на земята при неполивни условия: пета и обединяване с УПИ I-501.1647, 

501.1811-биорафинерия за образуване на УПИ за „Биорафинерия за производство на 

биоетанол“. 
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 Проектът да се изготви от правоспособни проектанти и да отговаря на изискванията на 

Наредба № 8/14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, чл. 45 от 

Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове 

територии и устройствени зони. 

 Проектът да отговаря на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл. 24а от ЗОЗЗ. 

 Преписката да се комплектова с актуални скици и ситуация на трасето, регистър на 

засегнатите имоти с цел да се определят сервитутните му ивици.  

 Да се представят трасировъчни данни и площи на новообразуваното УПИ. 

 Проектът ПУП-ПРЗ  да се представи в цифров вид на СD. 

 Проектът да се изработи при спазване на чл. 60 от ЗУТ, мащаб 1:1000. 

3. Общински съвет – Раковски дава предварително съгласие на „Инса Спирит“ АД, при 

необходимост от провеждане на трасета за осигуряване на електроснабдяване, 

водоснабдяване, събиране или отвеждане на отпадни води, терени за временно ползване, 

транспортен достъп и други, свързани с изграждането и/или ползването на обекта, които 

преминават по имоти публична общинска собственост, съгласно чл. 21, ал. 1 от ЗОЗЗ при 

спазване изискванията на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ и чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ.  

 3.1 Общинският съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие – две 

години, считано от влизане в сила на настоящото решение. 

4. Решението да се съобщи на заинтересуваните лица чрез обявление, поставено на 

определеното за това място в сградата на общинска администрация - Раковски и да се 

публикува на интернет страницата на Общината /на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ/. 

 

 
МОТИВИ: В деловодството на Общинска администрация - Раковски е депозирано заявление с 

Вх. № 26-3194-10/29.06.2022 г. от М. К. Я., като пълномощник на „Инса Спирит“ АД, ЕИК: 

206513047, със седалище и адрес на управление: село Стряма, община Раковски, област 

Пловдив, местност "ПЕРСЕЛИК", Административна сграда ИНСА ОЙЛ, надлежно 

упълномощена с Пълномощно със заверка на подписите рег. № 1701/11.04.2022 г. на И. П. – 

Секретар на Община Раковски, относно искане за одобряване на задание и разрешение за 
изработване на Проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване 

/ПУП-ПРЗ/ на земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, съобразно 

изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, представляваща имот с идентификатор № 03620.4.406, 

находящ се в землището на село Белозем, община Раковски, област Пловдив по 

Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-

785/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на поземления имот: местност 

„Кара Солук“, площ на имота: 21,831 дка, начин на трайно ползване: Нива, вид собственост: 

частна, категория на земята при неполивни условия: пета, и обединяване с УПИ I-501.1647, 

501.1811-биорафинерия за образуване на УПИ за „Биорафинерия за производство на 
биоетанол“  и Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасета за 

осигуряване на електроснабдяване, водоснабдяване, събиране или отвеждане на отпадни 

води, терени за временно ползване, транспортен достъп и други, свързани с изграждането 

и/или ползването на обекта. 

 Съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот, вписан под Дв. вх. 

№ 22352/05.07.2021 г., вх. рег. № 22720/05.07.2021 г., Акт № 57, том 63, дело № 12946/2021 г. на 

Служба по вписванията – гр. Пловдив и Договор за продажба на недвижим имот – частна 

общинска собственост, вписан под Дв. вх. № 20264/21.06.2021 г., вх. рег. № 2015/21.06.2021 г., Акт 

№ 168, том 56 на Служба по вписванията – гр. Пловдив, имот № 03620.4.406 е собственост на 

„Инса Спирит“ АД.  

 Желанието на Възложителя е да е да се създадат устройствени условия за 

осъществяване на инвестиционни намерения /промяна предназначението на земеделска 

земя – ПИ 03620.4.406, обединението й с УПИ I-501.1647,501.1811-биорафинерия и образуване 
на едно УПИ за „Биорафинерия за производство на биоетанол“/, съобразени с действащите 

нормативни изисквания.  

 Към Заявлението са приложени следните документи: 
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- Скица-предложение към задание за изработване на ПУП-ПРЗ; 

- Техническо задание за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП по чл. 125, ал. 1 от ЗУТ; 

- Копие на Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот, вписан под Дв. 

вх. № 22352/05.07.2021 г., вх. рег. № 22720/05.07.2021 г., Акт № 57, том 63, дело № 

12946/2021 г. на Служба по вписванията – гр. Пловдив; 

- Копие на Договор за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, 

вписан под Дв. вх. № 20264/21.06.2021 г., вх. рег. № 2015/21.06.2021 г., Акт № 168, том 

56 на Служба по вписванията – гр. Пловдив; 

- Копие на Скица на поземлен имот № 15-493690-10.05.2022 г. ведно с утвърдена 

площадка да проектиране с решение № 6, точка 1 от 28.06.2022 г. на Комисията по 

чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ към Областна дирекция „Земеделие“; 

- Ксерокопие – ситуация от регулационен и кадастрален план на село Белозем, 

одобрен със Заповед № АБ-45/20.08.1992 г.; 

- Копие на скица № 127/03.06.2022 г.; 

- Копие на Препис-извлечение от Протокол № 6/28.06.2022 г. на Решение 

№6/28.06.2022 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив към Министерство 

на земеделието; 

- Копие на Решение № ПВ-65-ПР/2022 г. за преценяване необходимостта от 

извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Регионална 

инспекция по околната среда и водите към Министерство на околната среда и 

водите; 

- Копие на уведомление с изх. № ОВОС-2451-21/24.06.2022 г. от Регионална инспекция 

по околната среда и водите към Министерство на околната среда и водите; 

- Копие на Акт № АР-03-494/07.09.2021 г. за категоризиране на земеделските земи при 

промяна на тяхното предназначение на Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив 

към Министерство на земеделието; 

- Копие на Удостоверение за поливност с изх. № ВЯ-11-542/18.08.2021 г. от „Напоителни 

системи“ ЕАД, Клон Марица; 

- Копие на Пълномощно със заверка на подписите рег. № 1701/11.04.2022 г. на И. П. – 

Секретар на Община Раковски. 

 

 

* * * 
 

 

Г-н Рангел Матански: Втора точка от Дневния ред: Изказвания, питания, становища и 

предложения на граждани. Имате ли нещо, което да коментираме по тази точка, Колеги? 

 

Г-н Стефан Пенсов: Аз искам да питам нещо. 

 

Г-н Рангел Матански: Г-н Пенсов, заповядайте. 

 

Г-н Стефан Пенсов: Относно миналата сесия за този въпросния телефон, който гласувахме. От 

едно предложение отиде в друго, от бюджет в бюджет, какво стана там, както и да е ние го 

гласувахме. Интересно ми е Вие казахте, че някой ще дойде да разясни нещо за този телефон, 

той доста интересен стана и доса хора питат вече за него. Никой не дойде да обясни, какъв е, 

каква марка е това нещо. Самсунг ли е, айфон ли е, за какво сме ги гласували тези пари никой 

не знае. На този човек толкова ли му трябва такъв скъп телефон, защото от общината 

служителите питат, как могат и те да си вземат такъв телефон. Така че ако нещо на всички да 

вземем, да намалим ако трябва малко пари по 200-300 лв. да дадем и да са доволни всичките. 

Щеше да идва някой, аз така Ви разбрах и никой не дойде, никой не ни обясни. За това точно 

ми е интересно да знам нали, къде отиде, какво стана. 

 

Г-н Рангел Матански: На следващата сесия, която е в края на месеца и на която ще присъства 

Кмета на Община Раковски, ще бъде даден отговор на този въпрос. 
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Г-н Стефан Пенсов: Добре. Аз мисля, че… 

 

Г-н Рангел Матански: Аз ще го предам като въпрос, за да получите адекватно обяснение. 

 

Г-н Стефан Пенсов: Мислих, че някой друг ще отговаря, но както и да е. Ако беше примерно 

към г-н Гуджеров, щях да си задам въпроса към него. Мислих, че някой друг ще отговаря, както 

и да е. Все пак говорим за доста скъп телефон. 

 

Г-н Рангел Матански: Да, телефонът в крайна сметка… 

 

Г-н Стефан Пенсов: Не знам, кое налага тази нужда. Нищо против нямам него, разберете ме, 

нищо против тях. Ако погледнем другата страна и другите Колеги ако поискат него, какво ще 

правим, ние как да им откажем? Той повече работи от тях ли, повече заслужава от тях ли? 

 

Г-н Рангел Матански: Ще бъде дадено обяснение от Кмета на Община Раковски, тъй като 

знаете, Колеги, предложенията са от Кмета и администрацията е подчинена по принцип на 

Кмета. Така че това обяснение ще бъде предаден въпросът, за да бъде даден адекватен 

отговор. 

 

Г-н Стефан Пенсов: Добре, благодаря. Това е, което исках да кажа. 

 

Г-н Рангел Матански: Добре. Г-жо Гечева, заповядайте. 

 

Г-жа Анелия Гечева: Благодаря! По принцип не исках да занимавам Колегите мислех към Вас 

да се обърна, но така или иначе започнахме с питанията. Ние работим съобразно правилник 

на Общински съвет и съобразно този правилник аз от миналата сесия съм си задала питания 

чрез Вас, г-н Матански, до Кмета на Община Раковски. Съгласно Правилника трябва да получа 

отговор до сесията, мина една сесия и днес се явяваме на втора сесия. Аз разчитам на Вас 

като Председател на този Общински съвет и като човек, който по някакъв начин отговаря за 

нормалната работа на нас Общинските съветници. Как ние можем да вземем решение без 

да сме получили отговор на въпросите, които задаваме или на питания? 

 

Г-н Рангел Матански: За дейноста на Предприятието предполагам. 

 

Г-жа Анелия Гечева: Не съм питала за дейността на Предприятието. 

 

Г-н Рангел Матански: А за кое? 

 

Г-жа Анелия Гечева: Има имейл, г-н Матански. И другият ми въпрос, само да довърша. Ние 

получаваме материалите за сесия, нали разбирам, че може би и така се е случило, много 

късно вечерта в петък. Не всеки е успял да ги разгледа, имаме реално до комисия един 

понеделник до 13:00 часа и следващия ден, който е вторник. Помислете по този въпрос дали не 

е по-разумно да имаме повече време, за да може Общинска администрация да отговаря на 

нашите питания, защото има такива случаи. 

 

Г-н Рангел Матански: По писмено зададените въпроси, на единия въпрос е отговорено и е 

получен отговор. 

 

Г-жа Анелия Гечева: Единия, да. Има още един, който вече е втора сесия. 

 

Г-н Рангел Матански: Сесиите са в случая с много малко разстояние една между друга, така 

или иначе нормалният отговор изисква поне седмица или десет дни, такава е практиката. 

Мисля, че от въпроса не са минали десет дни. Така или иначе въпросът чрез Председателя, както 

е формулирано Вашето питане е до Кмета. Входиран е въпросът до Кмета, от там нататък той 
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дали е отговорил и в какъв срок, когато ние получим отговора веднага го препращаме. Кметът 

е в отпуска и в момента за това не присъства на сесия. Така че въпросът, който е адресиран до 

него вярвам той ще бъде отговорен в момента, в който той се върне от отпуска. 

 

Г-жа Анелия Гечева: Тогава да променим Правилника, по който работим и това, което пише в 

него. 

 

Г-н Рангел Матански: Ако е необходимо ще го промемим. 

 

Г-жа Анелия Гечева: Защото пише, че Общински съветник задал питане трябва да получи 

отговор до следващата сесия. 

 

Г-н Рангел Матански: Съгласен съм, Кметът на Общината е в отпуска от началото на седмицата 

и в момента го няма. 

 

Г-жа Анелия Гечева: Тогава бил ли е в отпуска? Не беше в отпуска, той беше и на сесия, на 

предходната. Моето питане е преди предходната сесия, аз не искам да споря ни най-малко, 

просто Ви го давам като сигнал. От там насетне се надявам на добро стечение на 

обстоятелствата и да заработим. 

 

Г-н Рангел Матански: Предната сесия беше на 28.06, което е една седмица време. 

 

Г-жа Анелия Гечева: Моето питане е на 27.06 и 28.06 преди сесията. 

 

Г-н Рангел Матански: Да и на едното питане даже в срок мисля на следващия ден, което е 

супер експресно. Така или иначе не виждам, какъв е проблемът, че в една седмица не е 

отговорено, тъй като Кметът отсъства. 

 

Г-жа Анелия Гечева: Аз не го приемам като проблем, просто моите питания са по Дневния ред 

и тогава аз е трябвало да взема информирано решение по точките, които сме разглеждали. 

 

Г-н Рангел Матански: Да и в точките по Дневния ред в едното Ви питане е отговорено в същия 

ден, това ако не е супер експресен отговор аз друго не мога да кажа. Второто питане, което 

сте отправили може би изисква малко повече събиране на информация. Няма как да се 

отговори на въпрос, който не е как да кажа, отговорът трябва да отговаря максимално на 

въпроса. Ако гоним бързината рискуваме да отговорим неправилно или подвеждащо. Така че 

въпросът, който е по Дневния ред е отговорен. На отговора следва втори въпрос и аз мисля, че 

нормалната практика изисква някакво време да се подготви отговор. Защото която 

информация да бъде подадена ако тя е некоректна, подвеждаща и т. н., рискуваме да влезем 

в някакъв друг диалогичен режим, който да доведе до изкривяване на информацията. Така че 

на първия въпрос беше отговорено експресно. Вторият въпрос, който пак е входиран през нас, 

през Председателя на Общински съвет до Кмета на Община Раковски, означава, че Кметът 

трябва да отговори. Така го разбирам. 

 

Г-жа Анелия Гечева: Влизаме в една дилема, от която може би няма да излезем. По принцип аз 

изисках документи, които за да се иска актуализация на бюджета и плащане би трябвало да 

бъдат разписани. Така че не мисля, че е някакъв проблем да ми бъдат предоставени документи 

към момента вероятно съставени и разписани, за да се иска някаква сума за плащане. 

 

Г-н Рангел Матански: Мисля по спомен беше Протокол номер, еди-кой си. Това всичко вече 

изисква информация и изискване от различни отдели от Община Раковски. Беше не само 

Протокол по спомен, а и още няколко други документа. Нали разбирате, че отговор с докумети 

приложени, заверени и т. н., изисква време. Още повече, когато Вие формулирате един въпрос 

и от него излиза втори, даже задаването на въпроса и отговарянето един ден да изисква, пак 

няма как да се случи в два дни всичко да е налично. Аз това, което сме правили веднага, след 
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като получим въпроса той да бъде отправен през деловодство, защото въпросите се входират 

през деловодство. От там трябва да си отиде по каналния ред, след това Кметът на Общината 

да разпореди на съответните отдели да изготвят информация. Тази информация да се подготви 

и сведе на неговото знание, да се подготви отговор паралелно със съответната документация, 

която да се подпише от Кмета, да се изходира, да дойде при нас, да се входира, ние да го 

изходираме и да Ви го изпратим. Нали разбирате, че това не е работа за един ден. 

 

Г-жа Анелия Гечева: Аз разбирам, но работим по Правилник и в него пише тези неща. Така че 

или вариантът е да променяме Правилника, или вариантът е да получаваме по-рано 

материалите. Благодаря, не искам да коментираме. Ако искате отговорете, но мисля, че всеки 

е прав за себе си. 

 

Г-н Рангел Матански: Аз повече от този отговор не мога да дам. 

 

Г-жа Анелия Гечева: Благодаря! 

 

Г-н Рангел Матански: Това, което правим е експресно въпросите да стигат. Те не стоят по една 

седмица или десет дни без разглеждане, те си отиват по предназначение, това е нашата роля. 

По принцип редовните сесии са ни с един месец срок една от друга, така че има достатъчно 

време да се отговори до следващата сесия. Друго няма, какво да кажа освен това, което 

споделих. Това е моето мнение и това казвам. 

 

Г-жа Анелия Гечева: Добре, благодаря. 

 

Г-н Рангел Матански: Други коментари, Колеги? Няма. В такъв случай закривам сесията и ще 

се видим в края на месеца, на 28.07 са комисии и на 29.07 от 09:00 часа е сесията. 

 

 

 

 

/Заседанието приключи в 18:20 часа/ 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Председател на Общински съвет - Раковски: 

                 /Рангел Матански/ 

 

 

 

    Главен специалист „Сътрудник ОбС – Раковски“: 

                                                                                                                                     /Петя Антонова/ 
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