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Р Е Ш Е Н И Е № 24 

 
Взето с Протокол № 3/18.12.2019 г. от  заседание на Общински съвет - Раковски 

 

 

Относно: Връщане за ново обсъждане на Решение № 15, взето с Протокол № 2 от 29.11.2019 г. 

на Общински съвет - Раковски 
 

На основание: чл. 21, ал. 2 и чл. 45 ал. 9 във вр. с чл. 45 ал. 4 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 5 от ЗМДТ, във 

връзка с чл. 7 ал. 1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услугите на територията на Община Раковски. 

По предложение на: Пламен Йовков Марин – Председател на ПК “Законност и обществен 

ред, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика, противодействие 

на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество” 

Р Е Ш И: 

Изменя Решение № 15, взето с Протокол № 2 от 29.11.2019 г. на Общински съвет 

Раковски, в следния смисъл:  

Общински съвет Раковски освобождава от задължение за плащане на такса битови 

отпадъци за периода 2014 – 2019 г. Сдружение с нестопанска цел с обществено полезна 

дейност „Местна инициативна група РАКОВСКИ“, ЕИК 17587***** за следния недвижим имот - 

СГРАДА № 502.2324.1 – Масивна, стоманобетонна – друг вид обществена сграда (масивна 

сцена) със застроена площ от 67 кв.м., построена в Поземлен имот № 502.2324 по ПУП на 

град Раковски, ЕКАТТЕ 62075, общ. Раковски, обл. Пловдивска, одобрен с Решение № 

88/06.07.2004 г. на ОбС Раковски, изменен със Заповед № АБ-105А/14.11.2012 г. , с площ на 

имота: 159 кв.м. (сто петдесет и девет квадратни метра), при съседи: № 502.579 – Площад на 

Община Раковски, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 5 от ЗМДТ, във връзка с чл. 7 

ал. 1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите 

на територията на Община Раковски. 

 

МОТИВИ: В Деловодство на Община Раковски е постъпило Писмо, изх. № АК-01-

28***/13.12.2019 г. на Областен управител на Област Пловдив, с което е върнато за ново 

обсъждане в Общински съвет Раковски Решение № 15, взето с Протокол № 2 от 29.11.2019 г. 

на Общински съвет Раковски.  

 С цитираното решение ОбС Раковски е освободил Сдружение с нестопанска цел с 

обществено полезна дейност „Местна инициативна група РАКОВСКИ“, ЕИК 1758***** от 

задължение за заплащане на такса за битови отпадъци за СГРАДА № 502.2324.1 – Масивна, 

стоманобетонна – друг вид обществена сграда (масивна сцена) със застроена площ от 67 

кв.м., за периода 2014 – 2019 г., предвид неосъществяването реално на разходи от страна на 

Община Раковски по отдените компоненти на такса битови отпадъци за описаната сграда в 

периода 2014 – 2019 г.  

Посочените в решението правни основания са, както следва: чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, 

чл. 8 ал. 6 от ЗМДТ, във връзка с чл. 7 ал. 1 от Наредба за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски. 
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 Видно и от мотивите на Писмото на Областен управител, с което Решението е върнато 

за ново обсъждане, се констатира, че погрешно, като правно основание на цитираното 

решение е посочена нормата на чл. 8 ал. 6, вместо приложимата в настоящия случай – чл. 8 

ал. 5 от ЗМДТ. Действително, налице е несъответствие между действителното положение и 

посоченото правно основание за приемането на Решение № 15. Това обстоятелство налага 

привеждане в съответствие на фактическите и правните основания за постановеното 

решение, в частност – освобождаването е мотивирано с обстоятелството, че услугата 

сметосъбиране и сметоизвозване реално не е била осъществявана в посочения период от 

време, което обосновава приложение на нормата на чл. 8 ал. 5 от ЗМДТ. 

 

 

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 16       

Против: 5          

Възд.се: 0                               

 

 

 

                                                Председател на Общински съвет Раковски: 

            /Рангел Матански/ 
 

               

 

 

 

 

1. Рангел Георгиев Матански – за  

2. Йосиф Серафимов Ячев – за  

3. Любов Степановна Кориновска – за 

4. Генчо Тодоров Тодоров – за  

5. Пламен Йовков Марин – за  

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 – против 

12. Стефан Самуилов Марушкин – за 

13. Петко Димитров Колев – против 

14. Стефан Йозов Пенсов – за  

15. Анелия Францова Гечева – за  

16. Георги Николов Тотов – за  

17. Костадин Дечев Иванов – против 

18. Йовко Георгиев Николов – против 

19. Росица Иванова Пеева – за  

20. Йосиф Божидаров Стрехин – против 

21. Ангел Николов Кордов – за  
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Р Е Ш Е Н И Е № 25 

 

Взето с Протокол № 3/18.12.2019 г. от  заседание на Общински съвет - Раковски 

 

 

Относно: Изменение на Решение № 14, взето с Протокол № 2 от 29.11.2019 г. на Общински 

съвет Раковски – на основание. 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА. 

По предложение на: Рангел Георгиев Матански – Председател на Общински съвет – Раковски  

Р Е Ш И:  

 

Изменя Решение № 14, взето с Протокол № 2 от 29.11.2019 г. на Общински съвет 

Раковски, в следния смисъл:  

1. В Раздел I. По приходната част на бюджета, след ред 7 – „Продажба на земя §§40-40, 

ДОПЪЛВА записването на ред 8, със съдържаниее, както следва: 

  – „Внесен ДДС §§37-01“ – (-)105 000 лв. 

 

 2. ИЗМЕНЯ раздел II, както следва:  

По разходната част на бюджета – увеличение със 315 000 лв. 

 

 3. т. 3 на раздел II, става раздел III на решението с наименование:  

Вътрешно-компенсирани промени. 

 

 

МОТИВИ: Решение № 14, взето с Протокол № 2 от 29.11.2019 г. на Общински съвет Раковски е 

постановено във връзка с извършен анализ на Отчета за касовото изпълнение на бюджета към 

31.10.2019 г. и очакваните постъпления до края на годината и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 

2 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1-4 и чл. 104, ал. 1, т. 5 от Закона за публичните финанси и чл. 22 и 25 

от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните 

дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 

общинския бюджет на Община Раковски. 

Извършена е актуализация на Бюджет-2019, както следва: 

I. По приходната част на бюджета – увеличение със 315 000 лв. 

Увеличението е отразено по следните приходни параграфи: 
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Данък върху недвижимите имоти §§13-01                          +25 000 лв. 

Данък върху превозните средства §§13-03                         +25 000 лв. 

Данък при придобиване на имущество §§13-04                +120 000 лв. 

Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви §§28-02    (-)15 000 лв 

Наказателни лихви за данъци §§28-09                                 +15 000 лв. 

Продажба на земя §§40-40                                                  +250 000 лв. 

 

II. По разходната част на бюджета – увеличение със 109 400 лв., както следва: 

1. Функция III – Образование – увеличение с 1 940 лв. за закупуване на музикална уредба 

за ОУ”Отец Паисий”, с. Стряма.  

2. Функция VІ – Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда – увеличение с 

(+)313 060 лв.,  разпределени, както следва: 

- За ПРБ (+)71 580 лв., за придобиване на ДМА, съгласно Приложение №1. 

- За ВРБ – ОП”БП” (+)241 480 лв., от тях 33 670 лв., разпределени съгласно 

Приложение-1 и останалите 207 810 лв. по §§10-15 Материали, в дейност 2619 Др.д-

сти по жилищното строителство за ОП”Благоустрояване и превенция. 

Прехвърлянето на средства да бъде отнесено по §§61-09 Вътрешни трансфери в 

системата на Община Раковски. 

3. Функция VIII – Други дейности по икономиката – Увеличение в Приложение-1 с 8 633 лв., 

средствата да бъдат осигурени чрез вътрешни компенсирани промени в дейност 2832 

Служби и дейности по поддръжка и ремонт на улична мрежа, §§10-20 Външни услуги. 
 

Неразделна част от решението представляват: 

Приложение № 1 – Актуализация на капиталовите разходи на Община Раковски 

Приложение №2 - Отчет на капиталовите разходи на Община Раковски към 31.10.2019 г.  

Приложение №3 Актуализация на разшифровка на капиталовите разходи, финансирани 

от приходи по §§40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи. 

 При прочита на посоченото решение на Общински съвет Раковски, се констатира, че 

в същото са допуснати технически грешки, както следва:  

 1. От Предложението за решение и оформеното проекто-решение, респ. в 

гласуваното решение е пропуснат следният запис:  

 В Раздел I. По приходната част на бюджета, след ред 7 – „Продажба на земя §§40-40, 

липсва записването на ред 8 – „Внесен ДДС §§37-01“ – със съответстващата му сума (-

)105 000 лв. 

 Следва да се допълни пропуснатото записване, с което сборът от сумите по раздел I 

ще бъде равен на сумата, с която се увеличава приходната част на бюджета - 315 000 лева. С 

посоченото записване ще се внесе и нужната яснота, с оглед отчет по изпълнението на 

плана на бюджета. 
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 2. В Предложението за решение и оформеното проекто-решение, респ. в 

гласуваното решение - в раздел II. По разходната част на бюджета – е посочено погрешно, че 

същият се увеличава със 109 400 лв., вместо вярното записване – 315 000 лв. 

 Следва да се коригира грешното записване, с което сборът от сумите по раздел II т. 1 

и 2 ще бъде равен на сумата, с която се увеличава разходната част на бюджета, а именно: 

315 000 лева. С посоченото записване ще се установи и верният начин на отразяване в 

приходната и разходната част на бюджета, а именно: увеличение с една и съща сума, в 

случая: 315 000 лева.  

 3. В Предложението за решение и оформеното проекто-решение, респ. в 

гласуваното решение, в раздел II се съдържа записване на точка 3, както следва:  

 3. Функция VIII – Други дейности по икономиката – Увеличение в Приложение-1 с 8 633 

лв., средствата да бъдат осигурени чрез вътрешни компенсирани промени в дейност 2832 

Служби и дейности по поддръжка и ремонт на улична мрежа, §§10-20 Външни услуги. 

 В действителност, сумата, посочена в т. 3 на раздел II не се отразява на увеличения 

план по разходната част на бюджета, формиращ общата сума от 315 000 лева. Касае се за 

вътрешно компенсирани промени в рамките на функция VIII – Други дейности по 

икономиката в посочения размер от 8 633 лева и начинът, по който същите ще бъдат 

осигурени. Доколкото обаче, както се каза, т. 3 не се отразява на сумата по разходната част 

на бюджета, следва за прецизност текстът на т. 3 от раздел II по Решение № 14 да бъде 

изведено в самостоятелен раздел III на решението, с което е извършена актуализация на 

бюджета на Община Раковски. За яснота, следва да се именува раздел III на решението, 

както следва: Вътрешно-компенсирани промени, в съответствие със смисъла и 

съдържанието на взетото решение. 

 С посочените промени ще стане възможно и правилното извършване на текущ и 

последващ контрол върху изпълнението на приетите от ОбС актове. 

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 16       

Против: 4         

Възд.се: 1                               

 

 

 

 

                                                    Председател на Общински съвет Раковски: 

            /Рангел Матански/ 
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1. Рангел Георгиев Матански – за  

2. Йосиф Серафимов Ячев – за  

3. Любов Степановна Кориновска – за 

4. Генчо Тодоров Тодоров – за  

5. Пламен Йовков Марин – за  

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 – против  

12. Стефан Самуилов Марушкин – за 

13. Петко Димитров Колев – възд. се 

14. Стефан Йозов Пенсов – за  

15. Анелия Францова Гечева – за  

16. Георги Николов Тотов – за  

17. Костадин Дечев Иванов – против    

18. Йовко Георгиев Николов – против    

19. Росица Иванова Пеева – за  

20. Йосиф Божидаров Стрехин – против    

21. Ангел Николов Кордов – за  
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Р Е Ш Е Н И Е № 26 

 
Взето с Протокол № 3/18.12.2019 г. от  заседание на Общински съвет - Раковски 

 

 

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне 

размера на местните данъци на територията на Община Раковски (НОРМД). 

 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 20, ал. 2, чл. 26 ал. 2 и ал. 3 от ЗНА, чл. 76 

ал. 3 АПК, чл. 79 АПК, чл. 3 ал. 2 от Наредба за определяне размера на местните данъци на 

територията на Община Раковски. 

 

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

 

Р Е Ш И: 

 

I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне 

размера на местните данъци на територията на Община Раковски, както следва: 

 

§1.: В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения: 

 a) в буква а) думите „1,5“ се заменят с „2,0“ 

 б) в буква б) думите „2,0“ се заменят с „2,2“ 

 в) в буква в) думите „2,5“ се заменят с „2,6“ 

 

§2.: В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения: 

 а) в ал. 1, т. 1, буква а) думите „0,43 лв.“ се изменят така „0,47 лв.“ 

 б) в ал. 1, т. 1, буква б) думите „0,58 лв.“ се изменят така „0,64 лв.“ 

 в) в ал. 1, т. 1, буква в) думите „1,20 лв.“ се изменят така „1,32 лв.“ 

 г) в ал. 1, т. 1, буква г) думите „1,50 лв.“ се изменят така „1,65 лв.“ 

 д) в ал. 1, т. 1, буква д) думите „1,92 лв.“ се изменят така „2,11 лв.“ 

 е) в ал. 1, т. 1, буква е) думите „2,52 лв.“ се изменят така „2,77 лв.“ 

 

 ж) ал. 1, т. 2 се изменя така:  

 „2. екологичният компонент се определя в зависимост от екологичната категория на 

автомобила, както следва: 

Екологична категория Коефициент 
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без екологична категория, с екологични категории „Евро 1“ и „Евро 

2“ 

1,10 

"Евро 3" 1,00 

"Евро 4" 0,90 

"Евро 5" 0,70 

"Евро 6" и "ЕЕV" 0,50 

 

 з) ал. 3 се изменя така:  

 „Данъкът за мотопеди е в размер 20,00 лв., а за мотоциклети, както следва:  

 1. до 125 куб. см. включително                  – 22,00 лв.  

 2. над 125 до 250 куб. см. включително  – 33,00 лв. 

 3. над 250 до 350 куб. см. включително – 44,00 лв.  

 4. над 350 до 490 куб. см. включително – 66,00 лв.  

 5. над 490 до 750 куб. см. включително – 93,50 лв.  

 6. над 750 куб. см.                                           – 132,00 лв.“ 

 

 и) ал. 6 се изменя така:  

 „Данъкът за товарен автомобил с технически допустима максимална маса над 3,5 т, 

но не повече от 12 т, е в размер 15,00 лв. за всеки започнати 750 кг товароносимост.“ 

 

 й) ал. 7 се изменя така:  

 „Данъкът за седлови влекач и влекач за ремарке се определя в зависимост от 

допустимата максимална маса на състава от превозни средства, от броя на осите и вида 

на окачването на влекача, посочени в свидетелството за регистрация на влекача, както 

следва: 

Брой оси на седловия  

влекач/влекача за 

ремарке 

Допустима максимална 

маса на състава от 

превозни средства, 

посочена в свидетелството 

за регистрация на влекача 

(в тона): 

Данък (в лева) 
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равна или  

повече от 
по-малка от 

задвижваща 

ос/оси с 

пневматично или 

с окачване, 

прието за 

еквивалентно на 

пневматичното 

други системи за 

окачване на 

задвижващата 

ос/оси 

А) с две оси - 18 9,7 33,9 

  18 20 33,9 77,4 

  20 22 77,4 177,9 

  22 25 229,9 403,9 

  25 26 403,9 726 

  26 28 403,9 726 

  28 29 400,5 482,8 

  29 31 482,8 792,6 

  31 33 792,6 1099,9 

  33 38 1099,9 1671 

  38 - 1218,5 1656,5 
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Б) с три и повече оси 36 38 774,4 1074,4 

  38 40 1074,4 1485,9 

  40 - 1485,9 2198,6 

 

 к) ал. 8 се изменя така:  

 „Данъкът за специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и други), 

автокранове и други специални автомобили, без тролейбусите, е в размер от 150,00 лв.“ 

 

 л) ал. 11 се изменя така:  

 „Данъкът за други самоходни машини е в размер 60,00 лв.“ 

 

 м) ал. 13 се изменя така:  

 „Данъкът за товарни автомобили с допустима максимална маса над 12 т. се 

определя в зависимост от допустимата максимална маса, броя на осите и вида на 

окачването, както следва: 

Брой оси на моторното превозно средство 

Допустима 

максимална 

маса 

Данък (в лв.) 

равна 

или 

повече 

от 

по-

малка 

от 

задвижваща 

ос/оси с 

пневматично 

или с окачване, 

прието за 

еквивалентно на 

пневматичното 

други 

системи за 

окачване на 

задвижващата 

ос/оси 

А) с две оси 12 13 36,3 73,8 

  13 14 73,8 203,3 
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  14 15 203,3 286,8 

  15 - 286,8 648,6 

Б) с три оси 15 17 73,8 128,3 

  17 19 128,3 262,6 

  19 21 262,6 341,2 

  21 23 341,2 525,1 

  23 - 525,1 816,8 

В) с четири оси 23 25 341,2 346,1 

  25 27 346,1 539,7 

  27 29 539,7 856,7 

  29 - 856,7 1270,5 

 

Заключителна разпоредба 

§ 3. Тази наредба влиза в сила от 01.01.2020 г. 
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Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните 

данъци на територията на Община Раковски е приета на заседание на Общински съвет – 

Раковски с Решение № 26, взето с Протокол № 3/18.12.2019 г. и е подпечатана с официалния 

печат на общинския съвет. 

 

II. Наредбата се публикува на официалната интернет страница на Община Раковски след 

влизане в сила на Решението с което е приета. 

III. Изпълнение на Наредбата се възлага на Kмета на Общината. 

 

 

 

МОТИВИ: I. Причини, които налагат приемането на изменение и допълнение на 

наредбата  

 Разпоредбата на чл. 22 от Закона за местните данъци и такси делегира правото 

на Общинския съвет да определя размера на данъка върху недвижимите имоти в граници от 

0,1 до 4,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот. На основание чл. 1 ал. 2 от 

Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) Общински съвет – Раковски е приел Наредба за 

определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски (НОРМД или 

наричана по-долу за краткост „Наредбата“).   

 По аргумент от чл. 3 ал. 2 от Наредбата, до края на текущата година се определя 

размер на местния данък за следващата календарна година. 

Измененията, които се прeдлагат са в резултат на извършен преглед и анализ на 

действащата НОРМД.  

 С предложените в настоящата докладна изменения в Наредбата се цели постигане 

на прагматичен (с полезен резултат) и работещ модел на структуриране на собствените 

приходи в Общината, като същите се базират приоритетно на приходите от данъци. 

 Основен приходоизточник в бюджета на Общината, е данък върху недвижим имот. 

 До настоящия момент този данък е 1,5 на хиляда за имоти с данъчна оценка до 6 000 

лева, която ставка обхваща по-голямата част от имотите находящи се на територията на 

Общината, за имоти с данъчна оценка от 6 000 лева до 18 000 лева – 2,0 на хиляда и за имоти 

с данъчна оценка над 18 000 лева – 2,5 на хиляда върху данъчната оценка на имота.  

 С исканата промяна при запазване на процента на събираемост, ще се повишат 

реалните приходи, което ще се отрази в положителна посока в приходната част от бюджета 

на общината. В същото време, на база данъчна оценка на един имот увеличението е 

незначително и няма да се отрази съществено в повишаването на дължимия данък за 

собственика.  

 Друг основен приходоизточник в бюджета на общината е данък върху превозните 

средства. В правомощията на общински съвет е да определи имуществения компонент в 

едната част – стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя и екологичния 

компонент. Към настоящия момент в Общината, екологичния компонент е със едни от най-

ниските стойности, което считаме, че не отговаря в достатъчна степен на изцяло новата 

концепция за определяне на данъка. Имайки предвид мотивите на законодателя за 

въвеждането на екологичния компонент и за постигане на по-голям екологичен ефект, 

размера на коефициентите за екологична категория следва да бъдат променяни поетапно 

във времето. 

 Предвидена е и промяна в размера на данъка за мотоциклетите; товарните 

автомобили с технически допустима максимална маса над 3,5 т., но не повече от 12 т.; 

седловите влекачи и влекачи за ремарке; за специализираните строителни машини 

(бетоновози, бетон-помни и други), автокранове и други специални автомобили; за другите 

самоходни машини и за товарните автомобили с допустима максимална маса над 12 т. 

 Измененията са свързани и с непрекъснато нарастващата потребност на гражданите 

за подобряване инфраструктурата, поддръжка на активи, необходимото собствено участие 
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на общината при кандидатстване по европейски програми, образование, сигурност, 

социални дейности и много други. 

 При изработването на проекта на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община 

Раковски са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, 

съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.  

 Принцип на необходимост – необходимо е приемането на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на 

Община Раковски – за осигуряване спазването на ЗМДТ, а именно- Общинският съвет 

определя размера на данъка в зависимост от социалните и икономическите условия на 

територията на съответната община. По този начин наредбата ще съответства на 

нормативния акт от по- висока степен, какъвто е ЗМДТ. 

 Принципът на обоснованост – Размерът на данъка, който понастоящем е 1,5 на 

хиляда (при максимални 4,5 промила), дори и с незначителното увеличение от 0,5 промила е 

в размер доста под средния, определен в закона. Наред с това, същият е близък до долната 

граница, определена в ЗМДТ. За дължимия данък се правят и разходи, свързани с 

отпечатването и изпращането на уведомително писмо до данъчнозадълженото лице.  

 Принципите на предвидимост и откритост са спазени – проектът с доклада и 

мотивите ще бъдат качени на официалния сайт на община Раковски за становища и 

предложения от заинтересованите лица.  

 Принципът на съгласуваност – направено е съгласуване с Отдел „Бюджет, финанси, 

счетоводство“ и Отдел „Местни данъци и такси“ при Община Раковски. 

 Принципът на субсидиарност, пропорционалност и стабилност - С изменението, при 

запазване на процента на събираемост, ще се повишат реалните приходи, което ще се 

отрази в положителна посока в приходната част от бюджета на общината. В същото време, 

на база данъчна оценка на един имот увеличението е незначително и няма да се отрази 

съществено в повишаването на дължимия данък за собственика.  

 При изработване на проекта на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата 

за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски е спазен 

чл. 18а от ЗНА, както и разпоредбите на глави II и III от ЗНА.    

 II. Цел на изменението и допълнението на наредбата  

 Целта на приемане на настоящата промяна е при запазване на процента на 

събираемост, ще се повишат реалните приходи, което ще се отрази в положителна посока 

в приходната част от бюджета на общината. Измененията са свързани и с непрекъснато 

нарастващата потребност на гражданите за подобряване инфраструктурата, поддръжка на 

активи, необходимото собствено участие на общината при кандидатстване по европейски 

програми, образование, сигурност и много други. 

 III. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата   

 За прилагане на измененията и допълнения в Наредбата за определяне размера на 

местните данъци на територията на Община Раковски не е необходимо разходването на 

бюджетни средства.  

 IV. Очаквани резултати 

 Очаквани резултати след изменение на наредбата са повишаване приходите в 

общинския бюджет, вследствие на което откриване на по-широки възможности за развитие 

на инфраструктурата и участието в европейски програми. 

 V.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 

 Предлаганите промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци 

на територията на Община Раковски е в съответствие с нормативните актове от по-висока 

степен, както и с тези на европейското законодателство. 

 

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 
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За: 13       

Против: 8          

Възд.се: 0                                          

 

 

 

                                                 Председател на Общински съвет Раковски: 

            /Рангел Матански/  

 

                 

 

                                                  

 

1. Рангел Георгиев Матански – за  

2. Йосиф Серафимов Ячев – за  

3. Любов Степановна Кориновска – за 

4. Генчо Тодоров Тодоров – за  

5. Пламен Йовков Марин – за  

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 – против  

12. Стефан Самуилов Марушкин – против 

13. Петко Димитров Колев – против 

14. Стефан Йозов Пенсов – за  

15. Анелия Францова Гечева – за  

16. Георги Николов Тотов – за  

17. Костадин Дечев Иванов – против    

18. Йовко Георгиев Николов – против    

19. Росица Иванова Пеева – против 

20. Йосиф Божидаров Стрехин – против 

21. Ангел Николов Кордов – против 
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Р Е Ш Е Н И Е № 27 

 
Взето с Протокол № 3/18.12.2019 г. от  заседание на Общински съвет - Раковски 

 

 

Относно: Приемане на план-сметката и определяне на размера на такса за битови 

отпадъци в Община Раковски през 2020 година 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 7, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 66, ал. 1, ал. 2 и ал. 3, т. 2 и чл. 67 

от Закона за местни данъци и такси, чл. 15 и чл. 15а от Наредбата за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Раковски и 

чл. 69, ал. 2 от АПК. 

 

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

 

Р Е Ш И: 

 

 1. Одобрява план - сметката за дейностите по управление на отпадъците за 2020 

година по обобщени показатели и по населени места, както следва: 

 1.1. За град Раковски - честота на извозване - 1 път седмично:  

№ по      

ред 

                  

                         ПОКАЗАТЕЛИ 

  ОБЩО - ЛВ. 

 при 5 %о  за ФЛ 

и 7 %о за ЮЛ ‰ 

    I. ПРИХОДИ ПО ВИДОВЕ ИЗТОЧНИЦИ           660571 

    1. От такса за ТБО при 100% събираемост за 2020 г.  

          660571 

    II. РАЗХОДИ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ          1024908 

    1. Закупуване на съдове за битови отпадъци               5000 

    2. Събиране и транспортиране на ТБО            356776 

    3. Проучване, проектиране....мониторинг на депата за 

БО или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и 

оползотворяване на БО, включително отчисления по чл. 

60 и чл. 64 от ЗУО 

 

          361867  

    4. Поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване 

 

          301265 

 

 1.2. За село Белозем -честота на извозване -1 път седмично:  
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№   по       

ред 

                  

                         ПОКАЗАТЕЛИ 

 

  ОБЩО - ЛВ. 

 при 5 ‰  за ФЛ 

и 7 ‰ за ЮЛ       

    I. ПРИХОДИ ПО ВИДОВЕ ИЗТОЧНИЦИ          210059 

    1. От такса за ТБО при 100% събираемост за 2020 год.   

         210059 

    II. РАЗХОДИ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ          274766 

    1. Закупуване на съдове за битови отпадъци              2000  

    2. Събиране и транспортиране на ТБО             96390 

    3. Проучване, проектиране....мониторинг на депата за 

БО или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и 

оползотворяване на БО, включително отчисления по чл. 

60 и чл. 64 от ЗУО 

 

           67947 

    4. Поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване  

 

           108429 

 

 1.3. За село Стряма - честота на извозване - 1 път седмично:   

№   по       

ред 

                  

                         ПОКАЗАТЕЛИ 

  ОБЩО - ЛВ. 

 при 5 ‰  за ФЛ  

и 7 ‰ за ЮЛ       

    I. ПРИХОДИ ПО ВИДОВЕ ИЗТОЧНИЦИ          677388 

    1. От такса за ТБО при 100% събираемост за 2020 год.  

         677388 

    II. РАЗХОДИ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ          266065 

    1. Закупуване на съдове за битови отпадъци              2000 

    2. Събиране и транспортиране на ТБО           108887 

    3. Проучване, проектиране....мониторинг на депата за 

БО или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и 

оползотворяване на БО, включително отчисления по чл. 

60 и чл. 64 от ЗУО 

 

           74396 
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    4. Поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване  

 

           80782 

 

 1.4. За село Чалъкови - честота на извозване - 2 пъти месечно;  

 

№   по       

ред 

                  

                         ПОКАЗАТЕЛИ 

ОБЩО - лв. при 

9‰ за ФЛ и 

10‰ за ЮЛ 

    I. ПРИХОДИ ПО ВИДОВЕ ИЗТОЧНИЦИ            44934    

    1. От такса за ТБО при 100% събираемост за 2020 год.  

           44934 

    II. РАЗХОДИ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ            56210 

    1. Закупуване на съдове за битови отпадъци              1000 

    2. Събиране и транспортиране на ТБО             20188 

    3. Проучване, проектиране....мониторинг на депата за 

БО или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и 

оползотворяване на БО, включително отчисления по чл. 

60 и чл. 64 от ЗУО 

 

           18085 

    4. Поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване  

 

           16937 

 

 1.5. За село Шишманци - честота на извозване - 2 пъти месечно;  

№   по       

ред 

                  

                         ПОКАЗАТЕЛИ 

 

ОБЩО - лв. при 

5‰ за ФЛ и 7‰ 

за ЮЛ 

    I. ПРИХОДИ ПО ВИДОВЕ ИЗТОЧНИЦИ          115188 

    1. От такса за ТБО при 100% събираемост за 2020 год.  

         115188 

    II. РАЗХОДИ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ            66710 

    1. Закупуване на съдове за битови отпадъци              1000 

mailto:obs_rakovski@abv.bg


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАКОВСКИ  
п.к. 4150, гр. Раковски, област Пловдив, пл. България №1, тел/факс: 03151 24 38, e-mail: obs @rakovski.bg 

 

 

    2. Събиране и транспортиране на ТБО             13547 

    3. Проучване, проектиране....мониторинг на депата за 

БО или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и 

оползотворяване на БО, включително отчисления по чл. 

60 и чл. 64 от ЗУО 

 

           11464 

    4. Поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване  

 

           40699 

 

 1.6. За село Момино село - честота на извозване - 2 пъти месечно;  

№   по       

ред 

                  

                         ПОКАЗАТЕЛИ 

 

ОБЩО - лв. при 

10‰  за ФЛ и 

10‰ за ЮЛ 

    I. ПРИХОДИ ПО ВИДОВЕ ИЗТОЧНИЦИ            25353 

    1. От такса за ТБО при 100% събираемост за 2020 год.  

           25353 

    II. РАЗХОДИ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ            40202 

    1. Закупуване на съдове за битови отпадъци              1000 

    2. Събиране и транспортиране на ТБО             13666  

    3. Проучване, проектиране....мониторинг на депата за 

БО или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и 

оползотворяване на БО, включително отчисления по чл. 

60 и чл. 64 от ЗУО 

 

             11219 

    4. Поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване  

 

            14317 

 

 1.7. За село Болярино - честота на извозване - 2 пъти месечно;  

№   по       

ред 

                  

                         ПОКАЗАТЕЛИ 

 

  ОБЩО - ЛВ. 

 при 7,5‰ за ФЛ 

и 10‰ за ЮЛ 

    I. ПРИХОДИ ПО ВИДОВЕ ИЗТОЧНИЦИ            20155  
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    1. От такса за ТБО при 100% събираемост за 2020 год.  

           20155 

    II. РАЗХОДИ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ            24788 

    1. Закупуване на съдове за битови отпадъци              1000  

    2. Събиране и транспортиране на ТБО               7997 

    3. Проучване, проектиране....мониторинг на депата за 

БО или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и 

оползотворяване на БО, включително отчисления по чл. 

60 и чл. 64 от ЗУО 

 

             4634 

    4. Поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване 

 

             11157  

 

 2. Определя такса за битови отпадъци за 2020 година по населени места, както 

следва: 

 2.1. За недвижими имоти в строителните граници по населени места и за имотите, 

които не са включени в строителните граници на населените места, но са урегулирани по 

Закона за устройство на територията, по видове услуги, както следва: 

 За град Раковски 

Вид услуга 

 

 

На основание чл. 67 от ЗМДТ и при подадена 

декларация за вид и брой съдове при 

ежеседмично обслужване съгласно чл. 15, 

буква „б“,  ал. 1  от НОАМТЦУ  

Когато не може да се 

установи вида и броя 

използвани съдове, на 

база на по-високата от 

двете стойности: отчетна 

стойност или данъчна 

оценка  

1 бр. кофа  

тип “ Кука “ 

1 бр. съд 

тип 

 “ Бобър” 

1 бр. 

контейнер 

4 куб.м. 

Жил. и 

нежилищн

и имоти на 

ФЛ и жил. 

на фирми  

Нежилищн

и имоти 

на ЮЛ, 

вкл. и ЕТ 

І-ва услуга  

Събиране и 

извозване на ТБО 

 

      94 лв. 

 

    281 лв. 

 

     - 

 

2 на 1000 

 

3 на 1000 

ІІ-ра услуга  

Поддържане 

чистотата на 

териториите за 

общ. ползване 

 

1,8 на 1000 върху по-високата от двете 

стойности: отчетна стойност или данъчната 

оценка на имота 

 

1,5 на 1000 

 

1,3 на 1000 
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ІІІ-та услуга  

Обезвреждане на 

отпадъците в 

съоръжение за 

преработка 

 

     437 лв. 

 

 

   1310 лв. 

 

    - 

 

1,5 на 1000 

 

2,7 на 1000 

 

Общо 

531 лв и 1,8 на 

1000 

1591 лв и 1,8 

на 1000 

 

    - 

5 на 1000 7 на 1000 

 

 За село Белозем 

Вид услуга 

 

 

На основание чл. 67 от ЗМДТ и при подадена 

декларация за вид и брой съдове съгласно чл. 

15, буква „б“,  ал. 1  от НОАМТЦУ - при честота 

1 път седмично 

Когато не може да се 

установи вида и броя 

използвани съдове, на 

база на по-високата от 

двете стойности: отчетна 

стойност или данъчна 

оценка   

1 бр. кофа  

тип “ Кука “ 

1 бр. съд 

тип 

 “ Бобър” 

1 бр. 

контейнер  

4 куб.м. 

Жил. и 

нежилищн

и имоти на 

ФЛ и жил. 

на фирми  

Нежилищн

и имоти 

на ЮЛ, 

вкл. и ЕТ 

І-ва услуга  

Събиране и 

извозване на ТБО 

 

        94 лв.  

 

    281 лв. 

 

      - 

 

2 на 1000 

 

3 на 1000 

ІІ-ра услуга  

Поддържане 

чистотата на 

териториите за 

общ. ползване 

 

1,8 на 1000 върху по-високата от двете 

стойности: отчетна стойност или данъчната 

оценка на имота 

 

1,5 на 1000 

 

1,3 на 1000 

ІІІ-та услуга  

Обезвреждане на 

отпадъците в 

съоръжение за 

преработка 

 

      437 лв. 

 

   1310 лв. 

 

     - 

 

1,5 на 1000 

 

2,7 на 1000 

 

Общо 

531 лв и 1,8 на 

1000 

1591 лв и 1,8  

1000 

     - 5 на 1000 7 на 1000 

 

 За село Стряма 

Вид услуга 

 

 

На основание чл. 67 от ЗМДТ и при подадена 

декларация за вид и брой съдове съгласно чл. 

15, буква „б“,  ал. 1  от НОАМТЦУ - при честота 

1 път  седмично 

Когато не може да се 

установи вида и броя 

използвани съдове, на 

база на по-високата от 

двете стойности: отчетна 

стойност или данъчна 

оценка 
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1 бр. кофа  

тип “ Кука “ 

1 бр. съд 

тип 

 “ Бобър” 

1 бр. 

контейнер  

4 куб.м. 

Жил. и 

нежилищн

и имоти на 

ФЛ и жил. 

на фирми  

Нежилищн

и имоти 

на ЮЛ, 

вкл. и ЕТ 

І-ва услуга  

Събиране и 

извозване на ТБО 

 

      94 лв. 

 

    281 лв. 

 

     - 

 

2 на 1000 

 

3 на 1000 

ІІ-ра услуга  

Поддържане 

чистотата на 

териториите за 

общ. ползване 

 

1,8 на 1000 върху по-високата от двете 

стойности: отчетна стойност или данъчната 

оценка на имота 

 

1,5 на 1000 

 

1,3 на 1000 

ІІІ-та услуга  

Обезвреждане на 

отпадъците в 

съоръжение за 

преработка 

 

     437 лв. 

 

   1310 лв. 

 

     - 

 

1,5 на 1000 

 

2,7 на 1000 

 

Общо 

531 лв и 1,8 на 

1000 

1591 лв и 1,8 

на  

1000 

     

    - 

5 на 1000 7 на 1000 

 

 За село Чалъкови 

Вид услуга 

 

 

На основание чл. 67 от ЗМДТ и при подадена 

декларация за вид и брой съдове съгласно чл. 

15, буква „б“,  ал. 1  от НОАМТЦУ - при честота 

2 пъти в месеца 

Когато не може да се 

установи вида и броя 

използвани съдове, на 

база на по-високата от 

двете стойности: отчетна 

стойност или данъчна 

оценка 

1 бр. кофа  

тип “ Кука “ 

1 бр. съд 

тип 

 “ Бобър” 

1 бр. 

контейнер  

4 куб.м. 

Жил. и 

нежилищн

и имоти на 

ФЛ и жил. 

на фирми  

Нежилищн

и имоти 

на ЮЛ, 

вкл. и ЕТ 

І-ва услуга  

Събиране и 

извозване на ТБО 

 

      94 лв. 

 

    281 лв. 

 

       - 

 

4 на 1000 

 

6 на 1000 

ІІ-ра услуга  

Поддържане 

чистотата на 

териториите за 

общ. ползване 

 

1,8  на 1000 върху по-високата от двете 

стойности: отчетна стойност или данъчната 

оценка на имота 

 

2,5 на 1000 

 

2 на 1000 
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ІІІ-та услуга  

Обезвреждане на 

отпадъците в 

съоръжение за 

преработка 

 

     437 лв. 

 

   1310 лв. 

 

      -  

 

2,5 на 1000 

 

2 на 1000 

 

Общо 

531 лв и 1,8 на 

1000 

1591 лв и 1,8 

на  

1000 

 

     - 

9 на 1000 10 на 1000 

 

 За село Шишманци 

Вид услуга 

 

 

На основание чл. 67 от ЗМДТ и при подадена 

декларация за вид и брой съдове съгласно чл. 

15, буква „б“,  ал. 1  от НОАМТЦУ - при честота 

2 пъти в месеца 

Когато не може да се 

установи вида и броя 

използвани съдове, на 

база на по-високата от 

двете стойности: отчетна 

стойност или данъчна 

оценка 

1 бр. кофа  

тип “ Кука “ 

1 бр. съд 

тип 

 “ Бобър” 

1 бр. 

контейнер  

4 куб.м. 

Жил. и 

нежилищн

и имоти на 

ФЛ и жил. 

на фирми  

Нежилищн

и имоти 

на ЮЛ, 

вкл. и ЕТ 

І-ва услуга  

Събиране и 

извозване на ТБО 

 

      94 лв. 

 

    281 лв. 

 

     - 

 

2 на 1000 

 

3 на 1000 

ІІ-ра услуга  

Поддържане 

чистотата на 

териториите за 

общ. ползване 

 

1,8 на 1000 върху по-високата от двете 

стойности: отчетна стойност или данъчната 

оценка на имота 

 

1,5 на 1000 

 

1,3 на 1000 

ІІІ-та услуга  

Обезвреждане на 

отпадъците в 

съоръжения за 

преработка 

 

     437 лв. 

 

   1310 лв. 

 

     - 

 

1,5 на 1000 

 

2,7 на 1000 

 

Общо 

531 лв и 1,8 на 

1000 

1591 лв и 1,8 

на  

1000 

    

    - 

5 на 1000 7 на 1000 

 

 За село Момино село  

Вид услуга 

 

 

На основание чл. 67 от ЗМДТ и при подадена 

декларация за вид и брой съдове съгласно чл. 

15, буква „б“,  ал. 1  от НОАМТЦУ - при честота 

2 пъти в месеца 

Когато не може да се 

установи вида и броя 

използвани съдове, на 

база на по-високата от 

двете стойности: отчетна 

стойност или данъчна 

оценка 
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1 бр. кофа  

тип “ Кука “ 

1 бр. съд 

тип 

 “ Бобър” 

1 бр. 

контейнер  

4 куб.м. 

Жил. и 

нежилищн

и имоти на 

ФЛ и жил. 

на фирми  

Нежилищн

и имоти 

на ЮЛ, 

вкл. и ЕТ 

І-ва услуга  

Събиране и 

извозване на ТБО 

 

      94 лв. 

 

    281 лв. 

 

    - 

 

5 на 1000 

 

5 на 1000 

ІІ-ра услуга  

Поддържане 

чистотата на 

териториите за 

общ. ползване 

 

1,8 на 1000 върху по-високата от двете 

стойности: отчетна стойност или данъчната 

оценка на имота 

 

2,5 на 1000 

 

2,5 на 1000 

ІІІ-та услуга  

Обезвреждане на 

отпадъците в 

съоръжение за 

преработка 

 

     437 лв. 

 

   1310 лв. 

 

     - 

 

2,5 на 1000 

 

2,5 на 1000 

 

Общо 

 531 лв и 1,8 на 

1000 

1591 лв и 1,8 

на  

1000 

   

    - 

10 на 1000 10 на 1000 

 

 За село Болярино 

Вид услуга 

 

 

На основание чл. 67 от ЗМДТ и при подадена 

декларация за вид и брой съдове съгласно чл. 

15, буква „б“,  ал. 1  от НОАМТЦУ - при честота 

2 пъти в месеца 

Когато не може да се 

установи вида и броя 

използвани съдове, на 

база на по-високата от 

двете стойности: отчетна 

стойност или данъчна 

оценка 

1 бр. кофа  

тип “ Кука “ 

1 бр. съд 

тип 

 “ Бобър” 

1 бр. 

контейнер  

4 куб.м. 

Жил. и 

нежилищн

и имоти на 

ФЛ и жил. 

на фирми  

Нежилищн

и имоти 

на ЮЛ, 

вкл. и ЕТ 

І-ва услуга  

Събиране и 

извозване на ТБО 

 

      94 лв. 

 

    281 лв. 

 

       - 

 

4 на 1000 

 

5 на 1000 

ІІ-ра услуга  

Поддържане 

чистотата на 

териториите за 

общ. ползване 

 

1,8 на 1000 върху по-високата от двете 

стойности: отчетна стойност или данъчната 

оценка на имота 

 

1,5 на 1000 

 

2,5 на 1000 
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ІІІ-та услуга  

Обезвреждане на 

отпадъците в 

съоръжение за 

преработка 

 

     437 лв. 

 

   1591 лв. 

 

     - 

 

2 на 1000 

 

2,5 на 1000 

 

Общо 

531 лв и 1,8 на 

1000 

1591 лв и 1,8 

на  

1000 

  

      - 

7,5 на 1000 10 на 1000 

 

 2.2. Предвид спецификата на Завода за преработка на отпадъци, намиращ се в УПИ 

I, ПИ № 067016 в с. Шишманци, таксата му се определя за услугите по поддържане чистотата 

на териториите за обществено ползване, съгласно таблиците по т. 2.1.  

 2.3. Недостигът на финансови средства за дейностите по управление на отпадъците в 

гр. Раковски, с. Белозем, с. Чалъкови, с. Момино село и с. Болярино да се поеме от 

реализирани остатъци в другите населени места от община Раковски, както и от очаквани 

постъпления от несъбрана такса - смет от минали периоди или от “Собствени приходи” на 

общината. 

 

 

МОТИВИ: На основание чл. 66, ал. 1, ал. 2 и ал. 3, т. 2 от Закона за местните данъци и 

такси и чл. 15, ал. 1 и чл. 15а от Наредбата за определяне и администриране на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Раковски, Общинския съвет следва да 

определи таксата за битови отпадъци за 2020 година, въз основа на одобрена план-сметка, 

включваща необходимите разходи по събиране и транспортиране на битови отпадъци, 

третиране на битови отпадъци и дейности по поддържане на чистотата на местата за 

обществено ползване.  

Отчетът за дейностите по управление на отпадъците към 30.10.2019 година е, както 

следва: приходи от такса смет с включени към тях възстановени средства по чл.64 от ЗУО, 

общо - 1392773 лева, от които 1140778 лева са вноски по облог за текущата година, 124845 

лева са вноски по недобори от минали години и 47350,38 лв. са възстановените отчисления по 

чл.64 от ЗУО.  

Разходи за дейностите по управление на отпадъците към 30.10.2019 год. са 1280600 

лева, от които 545601 лева за сметосъбиране и сметоизвозване, 323193 лева за преработка 

на ТБО и отчисления за депонирани отпадъци, и 411806 лева за поддържане чистотата на 

териториите за обществено ползване. 

Предадените към 31.10.2019 г. отпадъци за третиране в Завода в Шишманци са 6827 

тона.  

При разработване на план-сметката за 2020 година не са включени разходи за 

изпълнение на чл. 19, ал. 3, т. 10 от ЗУО - „Кметът на общината отговаря за разделното 

събиране и съхраняването на битови биоразградими отпадъци, в т.ч. определя местата за 

разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране на отпадъците 

и предаването им за компостиране или анаеробно разграждане”. 

Съгласно Наредба № 7/2013 год.: чл. 27. (1) Размерът на отчисленията по чл. 20, ал. 1, т. 

1 и ал. 2, дължими от всяка община, се намалява, когато са изпълнени целите по чл. 31, ал. 1 

ЗУО съгласно решението на общото събрание по чл. 26, ал. 1, т. 6 ЗУО за разпределяне на 

задълженията между отделните общини за изпълнение на целите, както следва:  

1. с 50% за целите за повторна употреба и рециклиране по чл. 31, ал. 1, т. 1 ЗУО; 
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2. с 50% за целите за ограничаване депонирането на биоразградимите отпадъци  

Aко се изпълнят и двете цели - не се дължат отчисления.  

Със Заповед № 165 от 21.05.2019 год. на изпълнителния директор на ИАОС, община 

Раковски е определена за изпълнила целта по чл. 31, ал. 1, т. 1 от ЗУО за 2017 година, в 

резултат на което през 2019 година са възстановени средства от приведени отчисления по чл. 

64 от ЗУО в размер на 47350,38 лева.  

В съответствие с чл. 62 от ЗМДТ, размерът на таксата за ТБО се определя по реда на чл. 

66 от същия закон за всяка услуга поотделно: сметосъбиране и транспортиране на битови 

отпадъци; третиране на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на 

териториите за обществено ползване.  

За нежилищни имоти при подадена декларация по чл. 67 от ЗМДТ, таксата се 

определя на вид и брой съд за 1-ва услуга и 2-ра услуга, а за 3-та - поддържане на чистотата 

на териториите за обществено ползване на база по-високата от двете: данъчна оценка на 

имотите или отчетна им стойност. 

Отчисленията, които задължително следва да бъдат предвидени при разчетите имат за 

цел да се намали количеството на депонираните отпадъци и да се насърчи тяхното 

рециклиране и оползотворяване. 

През 2020 година отчисленията по чл. 64 от ЗУО се увеличават на 95 лева (за сравнение 

през 2019 год., когато отчисленията по чл. 64 са били 57 лева) за всеки тон депониран 

отпадък.  

Размерът на отчисленията по чл. 60 от ЗУО при извършване на дейност по третиране 

на отпадъци чрез депониране в левове на тон отпадък от собственика на депото остава 

същата, като през 2018 г. - 6,02 лв. за тон депониран отпадък.  

Планират се разходи за поддържане на чистотата на териториите за обществено 

ползване, миене, метене, ръчно събиране на отпадък, почистване на уличните платна, 

площади и др. територии за обществено ползване в община Раковски и изграждане на 

системи за разделно събиране на отпадъци. 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 13       

Против: 8          

Възд.се: 0                                          

 

 

                                                 Председател на Общински съвет Раковски: 

            /Рангел Матански/  

 

                                                  

1. Рангел Георгиев Матански – за  

2. Йосиф Серафимов Ячев – за  

3. Любов Степановна Кориновска – за 

4. Генчо Тодоров Тодоров – за  

5. Пламен Йовков Марин – за  

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 – против  

12. Стефан Самуилов Марушкин – против 

13. Петко Димитров Колев – против 

14. Стефан Йозов Пенсов – за  

15. Анелия Францова Гечева – за  

16. Георги Николов Тотов – за  

17. Костадин Дечев Иванов – против    

18. Йовко Георгиев Николов – против    

19. Росица Иванова Пеева – против 

20. Йосиф Божидаров Стрехин – против 

21. Ангел Николов Кордов – за 

mailto:obs_rakovski@abv.bg


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАКОВСКИ  
п.к. 4150, гр. Раковски, област Пловдив, пл. България №1, тел/факс: 03151 24 38, e-mail: obs @rakovski.bg 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 28 

 
Взето с Протокол № 3/18.12.2019 г. от  заседание на Общински съвет - Раковски 

 

 

Относно: Определяне на представител от Общински съвет – Раковски за член на Областния 

съвет за развитие на област Пловдив.  

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 15 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 62, ал. 3 и ал. 6 от 

Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие. 

 

По предложение на: Рангел Георгиев Матански – Председателна Общински съвет –  Раковски 

Р Е Ш И: 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА във връзка с чл. 62, ал. 3 и ал. 6 от Правилника 

за прилагане на Закона за регионалното развитие определя за свой представител за член на 

Областния съвет за развитие на област Пловдив председателят на Общински съвет – 

Раковски. 

 

МОТИВИ: Областният съвет за развитие съдейства за провеждане на държавната политика за 

регионално развитие на територията на областта. Съгласно чл. 62, ал. 3 от Правилника за 

прилагане на Закона за регионалното развитие: Членове на областния съвет за развитие са 

кметовете на общините в областта, по един представител на общинския съвет на всяка 

община, делегирани представители на областните структури на представителните 

организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище. 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 20 

За: 19       

Против: 1         

Възд.се: 0                                          

 

 

                                                 Председател на Общински съвет Раковски: 

            /Рангел Матански/  

 

     

1. Рангел Георгиев Матански – за  

2. Йосиф Серафимов Ячев – за  

3. Любов Степановна Кориновска – за 

4. Генчо Тодоров Тодоров – за  

5. Пламен Йовков Марин – за  

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 – против 

19. Росица Иванова Пеева – за 

20. Йосиф Божидаров Стрехин – за 

21. Ангел Николов Кордов – за 

mailto:obs_rakovski@abv.bg


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАКОВСКИ  
п.к. 4150, гр. Раковски, област Пловдив, пл. България №1, тел/факс: 03151 24 38, e-mail: obs @rakovski.bg 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 29 

 
Взето с Протокол № 3/18.12.2019 г. от  заседание на Общински съвет - Раковски 

 

 

Относно: Одобряване на промени в структурата на Общинска администрация Раковски.   

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗМСМА 

 

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

 

Р Е Ш И: 

 

1. Одобрява промените в структурата на Община Раковски, считано от датата на 

влизане на Решението на ОбС в сила, както следва: 

1.1. Намалява се числеността на Отдел „ТСУ, строителство, общинска собственост и 

стопански дейности“ в Дирекция „Местно развитие и политики“ към Специализирана 

администрация – от 14,5 (четиринадесет цяло и пет) на 13,5 (тринадесет цяло и пет), като 

длъжността Главен инженер – 1 щатна бройка – минава на пряко подчинение под Кмета. 

1.2. Увеличава се числеността на Отдел „ТСУ, строителство, общинска собственост и 

стопански дейности” към в Дирекция „Местно развитие и политики“ Специализирана 

администрация - от 13,5 (тринадесет цяло и пет) на 14,5 (четиринадесет  цяло и пет), като се с 

открива 1 (една) щатна бройка за длъжността Главен специалист „Екология“.  

1.3. Променя се името на Отдел „Евро проекти, образование и култура“  в Дирекция 

„Местно развитие и политики“ Специализирана администрация на Отдел „Евро проекти, 

образование, култура и спорт“ и се увеличава числеността на отдела от 6 (шест) на 7 

(седем), като се с открива 1 (една) щатна бройка за длъжността Главен специалист 

„Спортни дейности“.  

1.4. Увеличава се  Дирекция „Правно, административно, информационно 

обслужване“ в Обща администрация от 8 (осем) става 9 (девет), като се открива 1 (една) 

щатна бройка за длъжността Старши юрисконсулт“.  

1.5. Одобрява обща численост на персонала 77,5 (седемдесет и седем, цяло и пет) 

щатни бройки. 

 

2. Възлага на Кмета на Общината да разработи и утвърди длъжностно разписание на 

Общинска администрация – Раковски, в рамките на одобрената от Общинския съвет обща 

численост на персонала и структура, съобразно промените по т. 1 от настоящото решение. 

 

 

МОТИВИ: Съгласно разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, в компетентността на 

Общинския съвет е да одобри общата численост и структура на общинската 

администрация, по предложение на кмета на общината.  

 Понастоящем, Общинска администрация Раковски е структурирана в 2 дирекции в 

Обща администрация и 1 дирекция и 4 отдела – в Специализирана администрация, при 

обща численост на общинската администрация – 74,5 щатни бройки. В структурата на 

Общинска администрация са включени: Секретар на Община, 3-ма заместник-кметове, , 

Звено за  вътрешен одит – 2 щатни бройки, Главен архитект – 0,5 щатни бройки, Финансов 

контрольор – 1 щатна бройка и 5-ма Кметове на кметства и 1 Кметски наместник, които са 

на пряко подчинение на Кмета. 

 Общата администрация е организирана в 2 дирекции: 

 Дирекция „Бюджет, финанси, счетоводство“ – 16,5 щатни бройки. 

 Дирекция „Правно, административно, информационно обслужване“ – 8 щатни 

бройки. 

 Звено „Обслужване на Общински съвет” – 1 щатна бройка 
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 Специализирана администрация е организирана в 1 дирекция – „Местно развитие и 

политики“ – Директор - 1 щатна бройка и 4 отдела, както следва:  

 Отдел „ТСУ, строителство, общинска собственост и стопански дейности“ – 14,5 щатни 

бройки. 

 Отдел „Европроекти, образование и култура“ – 6 щатни бройки. 

 Отдел „ГРАО“ – 8 щатни бройки. 

 Отдел „Местни данъци и такси“ – 5 щатни бройки.  

 С цел оптимизация на процесите и подобряване качеството на работата на 

администрацията и административното обслужване, предлагам следните промени в 

структурата на администрацията на Община Раковски:  

 1. Намалява се числеността на Отдел „ТСУ, строителство, общинска собственост и 

стопански дейности“ в Дирекция „Местно развитие и политики“ към Специализирана 

администрация – от 14,5 (четиринадесет цяло и пет) на 13,5 (тринадесет цяло и пет), като 

длъжността Главен инженер – 1 щатна бройка – минава на пряко подчинение на Кмета. 

 2. Увеличава се числеността на Отдел „ТСУ, строителство, общинска собственост и 

стопански дейности” към в Дирекция „Местно развитие и политики“ Специализирана 

администрация - от 13,5 (тринадесет цяло и пет) на 14,5 (четиринадесет  цяло и пет), като се с 

открива 1 (една) щатна бройка за длъжността Главен специалист „Екология“.  

 3. Променя се името на Отдел „Евро проекти, образование и култура“ в Дирекция 

„Местно развитие и политики“ Специализирана администрация на Отдел „Евро проекти, 

образование, култура и спорт“ и се увеличава числеността на отдела от 6 (шест) на 7 

(седем), като се с открива 1 (една) щатна бройка за длъжността Главен специалист 

„Спортни дейности“.  

 4. Увеличава се Дирекция „Правно, административно, информационно обслужване“ в 

Обща администрация от 8 (осем) става 9 (девет), като се открива 1 (една) щатна бройка за 

длъжността Старши юрисконсулт“.  

 След изменението, общата численост на администрацията  е 77,5 щатни  бройки. 

 
 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 13       

Против: 8          

Възд.се: 0                                        

 

 

 

                                                 Председател на Общински съвет Раковски: 

            /Рангел Матански/  

 

 

 

 

1. Рангел Георгиев Матански – за  

2. Йосиф Серафимов Ячев – за  

3. Любов Степановна Кориновска – за 

4. Генчо Тодоров Тодоров – за  

5. Пламен Йовков Марин – за  

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 – против 

12. Стефан Самуилов Марушкин – против 

13. Петко Димитров Колев – против 

14. Стефан Йозов Пенсов – за  

15. Анелия Францова Гечева – за  

16. Георги Николов Тотов – за  

17. Костадин Дечев Иванов – против 

18. Йовко Георгиев Николов – против 

19. Росица Иванова Пеева – против 

20. Йосиф Божидаров Стрехин – против  

21. Ангел Николов Кордов – против 
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Р Е Ш Е Н И Е № 30 

 
Взето с Протокол № 3/18.12.2019 г. от  заседание на Общински съвет - Раковски 

 

 

Относно: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община 

Раковски за 2020 г.  

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните 

читалища. 

 

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

 

Р Е Ш И: 

 

 

 Общински съвет – Раковски приема Годишна програма за развитие на читалищната 

дейност в Община Раковски през 2020 г. 

 

 Приложение: 1 бр. Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община 

Раковски през 2020 г. и 1 бр. Приложение към програмата за развитие на читалищната 

дейност за 2020 г. (културни мероприятия по читалища).  

 

 

 

 

МОТИВИ: На територията на Община Раковски функционират общо 9 читалища. Народните 

читалища развиват богата културно-просветна, социална и образователна дейност и имат за 

цел да спомагат за развитието и обогатяването на културния живот, чрез запазване на 

обичаите и традициите, характерни за съответното населено място.  

 С оглед на това представям на вниманието Ви Годишна програма за развитие на 

читалищната дейност в Община Раковски за 2020 година. 

Предвид гореизложеното на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 26а, ал. 2 от 

Закона за народните читалища предлагам Общински съвет – Раковски да приеме следното. 
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ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ  ПЛОВДИВ 

п.к 4150 пл. България 1, тел. 03151/ 2260, факс: 03151/ 2361, e-mail: oa@rakovski.bg 

ПРОГРАМА  

ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА  ДЕЙНОСТ 

В ОБЩИНА  РАКОВСКИ   

ПРЕЗ 2020 ГОДИНА 

 

І. ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящата Програма е разработена в съответствие с изискванията на чл. 26а, ал. 2 от 

Закона за народните читалища, въз основа на направени от председателите на читалищата 

предложения за дейността през 2020 г. 

Изготвянето на годишната програма за  развитие на читалищната дейност цели 

обединяване на усилията за по нататъшно развитие и утвърждаване на читалищата, като 

значими обществени институции, реализиращи културната идентичност на общината, региона 

и страната, в процесите на всеобхватната глобализация.  

Народните читалища са основен и стабилен фактор в развитите на местната култура в 

частност и като цяло на българската култура. Все повече те се очертават не само като културни 

центрове, но и като такива на гражданското общество. 

 

ІІ. НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА В ОБЩИНА РАКОВСКИ 

Народните читалища са юридически лица с нестопанска цел. Те са традиционни 

самоуправляващи се български културно-просветни сдружения в населените места, които 

изпълняват и държавни културно-просветни задачи. В тяхната дейност могат да участват 

всички физически лица без оглед на ограничения на възраст и пол, политически и религиозни 

възгледи и етническо самосъзнание.  

На територията на община Раковски развиват дейност 9 читалища,  записани в 

Регистъра на Народните Читалища в Министерство на Културата.  

ІІІ. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ 

ОСНОВНА ЦЕЛ е утвърждаването на читалищата в община Раковски като културно-

просветни средища с активни културни, информационни, социални и граждански функции. За 

нейното постигане ще съдейства реализирането на следните подцели: 
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1. Осигуряване на устойчива подкрепа за читалищата в общината за реализиране на 

основните им дейности за развитие и обогатяване на културния живот, социалната и 

образователната дейност в населените места. 

2. Стимулиране на читалищните дейности за  проучване, възстановяване, запазване и 

популяризиране на местните културни традиции и наследство. 

3.  Разширяване на обхвата на дейността на читалищата в обществено значими сфери, 

като социалната и информационно-консултантската. 

4. Формиране на читалището като място за общуване и контакти, успешни социални 

практики и дарителски акции, повишаване ролята на читалищата за социалната и културна 

интеграция на различни социални общности. 

 5. Участие в местното самоуправление и процесите на развитие на гражданското 

общество, участието в разработването на местни стратегии и превръщането на читалищата 

във фактор на обществения диалог и обществените форуми. 

6. Развитие на културния туризъм и съпътстващите го услуги и атракции. 

7. Информационно обезпечаване на гражданите. 

8. Развитие и поддържане на читалищната инфраструктура. 

 

IV. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

 

Основните  задачи на народните читалища са  задоволяване потребностите на 

гражданите, свързани с развитие и  обогатяване на културния живот, запазване на обичаите и 

традициите на българския народ,  възпитание и утвърждаване на националното 

самосъзнание, разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и 

постиженията на науката, изкуството и културата. За осъществяване на тези задачи е 

необходимо: 

1. Читалищата в Община Раковски да работят в посока събиране на информация и 

предоставянето й на гражданите чрез нагледни материали, извършване на социални дейности 

и услуги и осигуряване на достъп до интернет, там където е възможно. 

2. Да организират и съдействат при провеждането на традиционните местни събори, 

празници и обичаи. 

3. Да предоставят на гражданите  възможности да участват или да бъдат зрители на 

качествени културни продукти. 

4. Да разработват и реализират инициативи/проекти за общностно местно развитие и 

финансиране на читалищната дейност/. 
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5. Да развиват ползотворното сътрудничество с читалищата на територията на 

общината, региона и страната. 

6. Да поддържат активно партньорство с общинската администрация, кметствата, 

училищата, детските градини, църквата и бизнеса. 

 

V. РАЗВИТИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЧИТАЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ 

1. БИБЛИОТЕЧНА ДЕЙНОСТ 
 

В малките населени места в община Раковски, където няма училища, читалищата са 

единствените културно-просветни организации. През последните няколко  години, 

благодарение на допълващи субсидии от Министерството на културата и спечелени проекти се 

закупи компютърна техника в по-голяма част от читалищата. 

Библиотеките вече не са места, в които можеш да отидеш и само да си вземеш книги за 

определен срок. Те предоставят информация и услуги, организират мероприятия, насърчават 

надарени хора да създават и споделят свои творби и др. 

Изхождайки от гореизложеното се определят следните основни насоки в работата на 

читалищните библиотеки в община Раковски през 2020 година: 

- подобряване дейността на библиотеките, съобразена с интересите и нуждите на 

населението чрез различни форми на културно-масовата работа; 

- осигуряване на информация и достъп до интернет за гражданите;             - 

възпитаване на интерес и култура за четене на книги, задоволяване потребностите на редовни 

читатели и посетители на библиотеката с нова литература и периодични издания; 

- обновяване на  библиотечния фонд в зависимост от читателския интерес чрез дарения 

и участие в програми и проекти. 

 

2. КУЛТУРНО-МАСОВА ДЕЙНОСТ 
 

Това  е дейността, която до голяма степен зависи от обществената подкрепа и 

организационните качества на членовете на читалищните ръководства и  щатния персонал.  

За осъществяване на тази дейност основните насоки в работата на читалищата са: 

- честване по подходящ начин на официални и традиционни празници, събори, 

годишнини, подреждане на тематични изложби, витрини и кътове; 

- организиране на концертни  програми и изяви свързани със съхраняването, 

развитието и популяризирането на местни традиции и обичаи; 

- повишаване на художественото и жанрово разнообразие на културните мероприятия; 
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- организиране на мероприятия с деца и младежи; 

- събиране и разпространяване на знания за родния край; 

- проучване на архивни документи за историята на района и тяхното разпространяване 

сред населението по подходящ начин; 

- съхраняване и опазване на културно историческото наследство в района. 

 

3. ХУДОЖЕСТВЕНО – ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ 
 

Читалищата в общината дават възможности за изява на талантливите хора и за 

развитието на любителското художествено творчество. Изградените художествени самодейни 

състави осъществяват богата творческа дейност и имат многобройни изяви. 

Художествената самодейност в община Раковски се развива под различни форми. 

- Временни  самодейни художествени състави  се сформират за провеждане на 
местни обичаи- Коледуване, Заговезни, Лазаруване и др. Тези  състави се събират само за 
определен период,  докато трае подготовката и провеждането на проявата, после се 
разформироват. 

- Постоянно действащи самодейни художествени състави има във почти всички 
читалища в Общината. В някои от тях  се води целегодишна учебна година, а в други по учебна 
програма, която започва в началото на октомври и приключва в края на месец май. В тези 
състави се извършва учебен процес - обучение на самодейците. 

 
Акценти в художествено-творческата дейност: 

- повишаване на художествено-творческите постижения на самодейните състави и 

индивидуални изпълнители; 

- създаване на самодейни състави, кръжоци, клубове и други форми на художествена 

самодейност в читалищата в по-големите населени места; 

- създаване и развитие на форми на художествено творчество сред децата и младежите; 

- активно участие на читалищните състави и индивидуални изпълнители в културно – 

масови прояви в населеното място и общината; 

- подготовка на местни обичаи, организиране и провеждане на качествени културни 

прояви; 

- участие на читалищни състави и индивидуални изпълнители  в общински, 

регионални, национални и други конкурси, прегледи и фестивали по избор и съобразно 

възможностите; 

- участие в общинския празник на любителското художествено творчество през месец 

май всяка година. 
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4. ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТИ 
 
Разработване на проекти и кандидатстване по различни  отворени програми да заеме 

приоритетно място в дейността на читалищните настоятелства, с цел осигуряване на 

допълнителни средства за  обогатяване на материалната база  и  осигуряване на 

художествената дейност. 

5. ПОДОБРЯВАНЕ ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ И ФИНАНСОВО 
СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ 

Читалищата набират средства  от членски внос,  културно-просветна дейност, субсидии 

от държавния и общинския бюджет, наеми, дарения и други приходи. 

Начините за подобряване финансовото състояние на читалищата са: 

- осъществяване на контакти за набиране на допълнителни средства от дарения и 

спонсорство  за по-активно участие на любителските състави и индивидуални изпълнители в 

местни и национални програми, конкурси и фестивали; 

- увеличаване броя на членовете на читалището; 

- използване на възможностите на проекти и програми; 

- наем от движимо и недвижимо имущество. 

Финансово счетоводната отчетност да бъде съобразена със законовите норми. Да се 

изготвят месечни и тримесечни финансови отчети,  които да се представят в общината. Да се 

водят грижливо и редовно приходно-разходните документи. 

В срок до 31 март, всяка година читалищните настоятелства да изготвят финансов 

отчет за предходната година и да го приемат на отчетно събрание. 

6. ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
Читалищата в община Раковски организират своята дейност, като спазват основните 

принципи в Закона  за народните читалища, като  самостоятелни юридически лица.  

Всяко читалище да поддържа своята членска маса и се ръководи от своя върховен орган 

– общото събрание, а през времето, в което не функционира–от законно избрано читалищно 

настоятелство.  

Председателите на народните читалища в срок до 10 ноември представят на Кмета на 

общината предложения за своята дейност през следващата година. 

 

VI. МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА 
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Обновяване и поддържане на  материално-техническата база и сградния фонд на 

читалищата чрез използване на възможности за допълнителни финансови средства по 

Програми и проекти. 

Стремеж за добро стопанисване на  наличните музейни експонати, сценични костюми и 

библиотечен фонд и поддържане на сградата чрез извършване на малки частични ремонти. 

VII. ПАРТНЬОРСТВА 
 

Основи партньори в дейността на читалищата са Община Раковски, кметствата, 

училищата, детските градини, църквите, клубовете на пенсионера, НПО и др. 

 

 

 

 

                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ 

 КЪМ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА 

ДЕЙНОСТ  

ЗА 2020 Г. 

/КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЧИТАЛИЩА/ 

 

НЧ „ХР. БОТЕВ” С. БОЛЯРИНО 

 

Януари 

 БАБИНДЕН 
Март  

 ТРЕТИ МАРТ- ТЪРЖЕСТВО 
 ОСМИ МАРТ- ДЕН НА ЖЕНАТА 

Май  

 ДНИ НА КУЛТУРАТА 
Юни  

 2-РИ ЮНИ – ДЕН НА БОТЕВ 
Септември  

 ТРАДИЦИОНЕН СЪБОР „РОДОВА СРЕЩА” 
Ноември  

 ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ 
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Декември 

 КОЛЕДНО ШОУ ЗА ДЕЦА 
 

 

НЧ „ХР. БОТЕВ” С. ЧАЛЪКОВИ 

 

Януари 

 БАБИНДЕН 
Февруари 

 147 Г. ОТ ОБЕСВАНЕТО НА ЛЕВСКИ- ВИКТОРИНА 
 УЧАСТИЕ В ОБЩИНСКА ВИНАРИЯ 

Март  

 ДЕН НА САМОДЕЕЦА И БАБА МАРТА 
 ТРЕТИ МАРТ-ЧЕСТВАНЕ 
 80 ЮБИЛЕЙ НА ЦИГУЛАРЯ РАНГЕЛ ГЕОРГИЕВ 

Април  

 ДЕН НА ХУМОРА И ШЕГАТА 
 СЕДМИЦА НА ДЕТСКАТА КНИГА  
 КОНКУРС – РИСУНКА НА ЛЮБИМИ ГЕРОИ 
 ЛАЗАРУВАНЕ 
 ВЕЛИКДЕНСКА ПРОГРАМА  

Май  

 ТРАДИЦИОНЕН СЪБОР „ГЕРГЬОВДЕН” 
 УЧАСТИЕ НА ГФА „ДЕТЕЛИНИ” В ОПХС 
 СРЕЩА С ПИСАТЕЛ 
 24-ТИ МАЙ – ДЕН НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ 

Юни  

 КОНКУРС РИСУНКА НА АСФАЛТ 
 ДЕН НА БОТЕВ 

Ноември  

 ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ 
 ДЕН НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО 

Декември 

 КОЛЕДНО –НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ 
 

НЧ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” С. ШИШМАНЦИ 

 

Януари 

 БАБИНДЕН 
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п.к. 4150, гр. Раковски, област Пловдив, пл. България №1, тел/факс: 03151 24 38, e-mail: obs @rakovski.bg 

 

 

Февруари 

 ТРИФОН ЗАРЕЗАН 
 ВАСИЛ ЛЕВСКИ - АПОСТОЛА 

Март  

 БАБА МАРТА –РИТУАЛ  
 НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК 
 ДЕН НА ЖЕНАТА 

Април  

 СЕДМИЦА НА ДЕТСКАТА КНИГА 
 ЛАЗАРУВАНЕ - РИТУАЛ 
 ВЕЛИКДЕНСКИ ЯЙЦА - ИЗЛОЖБА  
 ВЕЛИКДЕН Е ! - СПЕКТАКЪЛ 

Май  

 ПРЕГЛЕД НА ХУДОЖЕСТВЕНАТА САМОДЕЙНОСТ 
 ДЕН НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ И КУЛТУРА 

Юни  

 ДЕН НА ДЕТЕТО-ТЪРЖЕСТВО 
Юли  

 ЛЯТО, ЗДРАВЕЙ! 
Август  

 ЗАНИМАТЕЛНИ ИГРИ С ДЕЦАТА 
 ТРАДИЦИОНЕН СЪБОР „ГОЛЯМА БОГОРОДИЦА” 

 

Септември  

 ФЕСТИВАЛ НА СЕЛСКАТА КУХНЯ - УЧАСТИЕ 
 

Октомври  

 НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „С МУЗИКАТА НА НИКОЛА ГАНЧЕВ” 
 

Ноември  

 ДЕН НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО 
Декември 

 КОЛЕДУВАНЕ 

 НОВОГОДИШНО ТЪРЖЕСТВО 

 

НЧ „ПЕТКО МАНДАЖИЕВ” С. МОМИНО СЕЛО 

 

Януари 

mailto:obs_rakovski@abv.bg


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАКОВСКИ  
п.к. 4150, гр. Раковски, област Пловдив, пл. България №1, тел/факс: 03151 24 38, e-mail: obs @rakovski.bg 

 

 

 БАБИНДЕН-ТЪРЖЕСТВО 
Февруари 

 ДЕН НА ЛОЗАРЯ-ТЪРЖЕСТВО 
 УЧАСТИЕ В ОБЩИНСКА ВИНАРИЯ 
 ИЗЛОЖБА НА РИСУНКИ И МАРТЕНИЦИ 

Март  

 „БАБА МАРТА” –ТЪРЖЕСТВО 
 ДЕН НА САМОДЕЕЦА – ПРАЗНИЧНА СРЕЩА СЪС САМОДЕЙЦИ 
 НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК -ТЪРЖЕСТВО 
 МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЖЕНАТА - ТЪРЖЕСТВО 

Април  

 ДЕН НА ХУМОРА И ШЕГАТА – „СВЕТЪТ Е ОЦЕЛЯЛ, ЗАЩОТО СЕ Е СМЯЛ” - ТЪРЦЕСТВО 
 ЛАЗАРОВДЕН – ОБХОЖДАНЕ ПО ДОМОВЕТЕ - ОБИЧАЙ 
 3-ТИЯ ДЕН НА ВЕЛИКДЕН-ИЗЛОЖБА НА ВЕЛИКДЕНСКИ ЯЙЦА 

Май  

 ТРАДИЦИОНЕН СЪБОР „ГЕРГЬОВДЕН” 
 ФЕСТИВАЛ НА МЕСТНИТЕ ГОЗБИ С УЧАСТИЕТО НА ГАЛЯ АСЕНОВА И НИКОЛАЙ ЧАПАНСКИ 
 24-ТИ МАЙ – СРЕЩА РАЗГОВОР С БИВШИ УЧИТЕЛИ 

Юни  

 ДЕН НА ДЕТЕТО – ТЪРЖЕСТВО С АНИМАТОР 
 ЕНЬОВДЕН/ БИЛОБЕР/ – ПОХОД ЗА СЪБИРАНЕ НА БИЛКИ 

Август  

 ПРАЗНИК НА ПЛОДОРОДИЕТО 
 ИНФОРМАЦИОННО-КУЛТУРНО ПЪТУВАНЕ ДО РАЗЛИЧНИ ГРАДОВЕ В БЪЛГАРИЯ 

Септември  

 ЗДРАВНИ БЕСЕДИ ПО ПОВОД СВЕТОВНИЯ ДЕН НА СЪРЦЕТО 
 БЕСЕДИ ЗА СЪЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ И ДЕНЯ НА НЕЗАВИСИМОСТТА 

Октомври  

 ДЕН НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА - ТЪРЖЕСТВО 
 СВЕТОВЕН ДЕН НА СЕЛСКИТЕ ЖЕНИ- ТЪРЖЕСТВЕНА СРЕЩА 
 ФОЛКЛОРНА СЕДЯНКА ЗА ПЕТКОВДЕН И ДИМИТРОВДЕН 
 ЗЛАТНА ЕСЕН – ИЗЛОЖБА НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ / КОНКУРС/ 

Ноември  

 ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ 
 ДЕН НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО 

Декември 

  НИКУЛДЕН, ИГНАЖДЕН - СЕДЯНКИ 
 КОЛЕДУВАНЕ 
 КОЛЕДНО-НОВОГОДИШНИ ТРЪЖЕСТВА 

 

НЧ „ПРОСВЕТА” С. БЕЛОЗЕМ 

 

Януари 

mailto:obs_rakovski@abv.bg


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАКОВСКИ  
п.к. 4150, гр. Раковски, област Пловдив, пл. България №1, тел/факс: 03151 24 38, e-mail: obs @rakovski.bg 

 

 

 БАБИНДЕН 
 ЛИТЕРАТУРНО ЧЕТЕНЕ  - 125 ГОД. ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ГЕО МИЛЕВ 

 

Февруари 

 

 100 Г. ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ЛЕДА МИЛЕВА 
 ТРИФОН ЗАРЕЗАН 
 ВАСИЛ  ЛЕВСКИ-ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
 РАБОТИЛНИЦА ЗА МАРТЕНИЦИ 

Март  

 ДЕН НА САМОДЕЕЦА 
 НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА РБ - ТЪРЖЕСТВО 
 21-ВИ МАРТ – СВЕТОВЕН ДЕН НА ПОЕЗИЯТА-СРЕЩА С ПОЕТ 
 ПЪРВА ПРОЛЕТ – РОКЕРСКИ СЪБОР 

Април  

 215 Г. ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ХАНС КРИСТИАН АНДЕРСЕН – ЛИТЕРАТУРНО ЧЕТЕНЕ 
 КОНЦЕРТ – ГАЙДАРСКИ СЪСТАВ „ВОЙВОДИТЕ” 
 ЛАЗАРУВАНЕ 
 ВЕЛИКДЕНСКА СЕДЯНКА В ПАРКА НА БЕЛИЯ ЩЪРКЕЛ 
 ДЕН НА ЗЕМЯТА-ЗАСАЖДАНЕ НА ДРЪВЧЕТА И ХРАСТИ 

Май  

 ДНИ НА КУЛТУРАТА / ДОПЪЛНИТЕЛНА ПРОГРАМА/ 
 X IV ФЕСТИВАЛ НА БЕЛИЯ ЩЪРКЕЛ 

Юни  

 ДЕН НА ДЕТЕТО – ЗАБАВНИ ИГРИ 
 ДЕН НА БОТЕВ 
 170 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ИВАН ВАЗОВ 

Юли  

 ЛЯТНА ЗАНИМАЛНЯ ЗА УЧЕНИЦИ ДО 4 КЛ. 
Август  

 МЕЖДУНАРОДЕН МЛАДЕЖКИ ХРИСТИЯНСКИ ФЕСТИВАЛ 
Септември  

 135 Г. ОТ СЪЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ 
 ЛИТ. ЧЕТЕНЕ – ХРИСТО СМИРНЕНСКИ 
 ДЕН НА НЕЗАВИСИМОСТТА 

Октомври 

 МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МУЗИКАТА- КОНЦЕРТ 
Ноември  

 ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ  
 ДЕН НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО 

Декември 

 300 Г. ОТ РОЖДЕНИЕТО НА КАРЛО ГОЦИ 
 КОЛЕДУВАНЕ И КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАКОВСКИ  
п.к. 4150, гр. Раковски, област Пловдив, пл. България №1, тел/факс: 03151 24 38, e-mail: obs @rakovski.bg 

 

 

НЧ „ХРИСТО БОТЕВ” С. СТРЯМА 

 

Януари 

 БАБИНДЕН 
 ВИКТОРИНА С ДЕЦА ОТ 2-РИ КЛАС 

Февруари 

 ТРИФОН ЗАРЕЗАН 
 УЧАСТИЕ В МФ „КУКОВЕ” РАКОВСКИ 
 10 ГОДИНИ ДТС „СТРЯМАЛИЙЧЕ” 

Март  

 ОСМИ МАРТ- ДЕН НА ЖЕНАТА 
Април  

 КОНКУРС ЗА НАЙ-ДОБЪР ЧЕТЕЦ  С ДЕЦА ОТ 3-ТИ КЛАС 
 ЛАЗАРУВАНЕ 
 ВЕЛИКДЕНСКИ КУЛИНАРНА  ИЗЛОЖБА  

Май  

 ДНИ НА КУЛТУРАТА/ ДОП. ПРОГРАМА/ 
  

Юни /Юли 

 ДЕН НА БОТЕВ – ПАТРОН НА ЧИТАЛИЩЕТО 
Август  

 ТРАДИЦИОНЕН СЪБОР „РОДОВА СРЕЩА” 
Септември  

 ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА – „АЗ СЪМ  ВЕЧЕ ПЪРВОЛАК” 
 90 ГОДИНИ ЧИТАЛИЩЕ „ХР. БОТЕВ” С. СТРЯМА 

Октомври 

 КОНКУРС РИСУНКА „ЗЛАТНА ЕСЕН” 
Ноември  

 ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ 
 ДЕН НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО-БЕСЕДА С ОТЕЦ КРАСИМИР НЕШЕВ 

Декември 

 КОЛЕДНО-НОВОГОДИШНИ ТРЪЖЕСТВА 
 КОНКУРС ЗА НАЙ-ДОБРА СУРВАЧКА 
 КОЛЕДУВАНЕ И КОНЦЕРТ ОТ САМОДЕЙЦИ 

 

 

НЧ „ПЕТЪР БОГДАН БАКШЕВ” ГР. РАКОВСКИ 

 

mailto:obs_rakovski@abv.bg


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАКОВСКИ  
п.к. 4150, гр. Раковски, област Пловдив, пл. България №1, тел/факс: 03151 24 38, e-mail: obs @rakovski.bg 

 

 

 

Януари 

 БАБИНДЕН 
Март  

 ЧЕСТВАНЕ ДЕНЯ НА САМОДЕЕЦА 
Април  

 ДЕН НА ХУМОРА И ШЕГАТА  
Май  

 24-ТИ МАЙ - КОНЦЕРТ 
Юни  

 УЧАСТИЕ В МФ „ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ” ГР СВИЛЕНГРАД 
 УЧАСТИЕ ВЪВ ФЕСТИВАЛ ЗА АВТЕНТИЧЕН ФОЛКЛОР В АРБАНАСИ 

Юли  

 УЧАСТИЕ В В С. ДОРКОВО 
 УЧАСТИЕ В ХРАМОВ ПРАЗНИК НА АРАПОВСКИ МАНАСТИР 

 

Август  

 УЧАСТИЕ В СЪБОР „БОГОРОДИЧНА СТЪПКА” –СТАРА ЗАГОРА 
 УЧАСТИЕ В КОНКУРС „РЕЧНИ НОТИ” ТУТРАКАН 

Ноември  

 ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ 
Декември 

 КОЛЕДНО-НОВОГОДИШНИ ТРЪЖЕСТВА 
 

 

НЧ „ЧЕСТОЛЮБИЕ” ГР. РАКОВСКИ 

 

Януари 

 РАБОТИЛНИЦА ЗА МАСКИ 
Февруари 

 ОТКРИВАНЕ ИЗЛОЖБИ НА  КУКЕРСКИ МАСКИ  
 ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГА 
 ОТКРИВАНЕ НА ИЗЛОЖБА „КАРИКАТУРИ” 

Март  

 ДЕН НА САМОДЕЙНОСТТА И ИЗЛОЖБА НА МАРТЕНИЦИ 
 УЧАСТИЕНА КУКЕРСКИЯ СЪСТАВ В СТАРА ЗАГОРА , РАКОВСКИ И ЯМБОЛ 
 ДЕТСКА РАБОТИЛНИЦА  – ПЪРВА ПРОЛЕТ 
 РИСУВАНЕ НА ВЕЛИКДЕНСКИ ЯЙЦА, КОНКУРС  - ВЕЛИКДЕНСКИ ЯСТИЯ 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАКОВСКИ  
п.к. 4150, гр. Раковски, област Пловдив, пл. България №1, тел/факс: 03151 24 38, e-mail: obs @rakovski.bg 

 

 

Април  

 ДЕН НА ШЕГАТА-ЛЪЖОВЕН ДЕН 
 ЗЕЛЕНА БИБЛИОТЕКА-ЧЕТЕМ  НА ОТКРИТО 

Май  

 СРЕЩА С ПИСАТЕЛ 
 ПРЕДСТАВЯНЕ НА АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ 
 МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО 

Юни  

 ПАРАД НА ХВЪРЧИЛАТА 
 

Юли/ Август  

 ЗДРАВНА БЕСЕДА  
 АРТ ТЕРАПИЯ ЗА МАЛКИ И ГОЛЕМИ 

Септември  

 УЧАСТИЕ ВЪВ ФЕСТИВАЛА НА ЧУШАТА И ДОМАТА, КЕШКЕКА 
Октомври  

 

  МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МУЗИКАТА 
Ноември  

 ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ 
 

Декември 

 ДЕН НА БОРБА СЪС СПИН 
 ДЕН НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ 

 КОЛЕДНИ ПРАЗНИЦИ  
 

НЧ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ГР. РАКОВСКИ 

 

Януари 

 125 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ГЕО МИЛЕВ 
 УЧАСТИЕ В „СУРВА” ПЕРНИК, И КУКЕРСКИ ФЕСТИВАЛ В РАДОМИР 

Февруари 

 ПРАЗНИК НА ГР. РАКОВСКИ 
 ВИНАРИЯ 2019Г. 
 110 Г. ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ЛЕДА МИЛЕВА 
 НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ПЪТ КЪМ СЛАВАТА” СОФИЯ 
 20-ТИ МФ „КУКОВЕ” РАКОВСКИ 
 РАБОТИЛНИЦА ЗА МАРТЕНИЧКИ 

Март  

mailto:obs_rakovski@abv.bg


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАКОВСКИ  
п.к. 4150, гр. Раковски, област Пловдив, пл. България №1, тел/факс: 03151 24 38, e-mail: obs @rakovski.bg 

 

 

 ДЕН НА ХУДОЖЕСТВЕНАТА САМОДЕЙНОСТ 
 БАБА МАРТА - ТЪРЖЕСТВО 
 НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК- ПРАЗНИЧНО ЧЕСТВАНЕ 
 УЧАСТИЕ В КУКЕРСКИ ПРАЗНИЦИ В  ШИРОКА ЛЪКА И ЯМБОЛ 
 ИЗЛОЖБА ЗА ДЕТСКА РИСУНКА „ПРОЛЕТ” 
 „УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС  „ОРФЕЕВИ  ТАЛАНТИ” ПЛОВДИВ 

Април  

 ДЕН НА ХУМОРА И ШЕГАТА 
 НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ПЕСЕННА ДЪГА НАД КОТЕЛ” ГР. КОТЕЛ – УЧАСТИЕ 
 БОЯДИСВАНЕ НА ВЕЛИКДЕНСКИ ЯЙЦА, КОНКУРС ЗА НАЙ-КРАСИВО ЯЙЦЕ 
 ВЕЛИКДЕНСКИ КОНЦЕРТ 
 144 Г. ОТ АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ 
 100 ГОД. ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ВАЛЕРИ ПЕТРОВ - ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
 СВЕТОВЕН ДЕН НА КНИГАТА 

Май  

 ДНИ НА КУЛТУРАТА/ ДОП. ПРОГРАМА/ 
 УЧАСТИЕ  ВЪВ ФЕСТИВАЛ НА МЕСТНИТЕ ГОЗБИ С. МОМИНО СЕЛО  

Юни  

 ДЕН НА ДЕТЕТО 
 УЧАСТИЕ ВЪВ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „ЗЛАТЕН ПРАХ” ЧЕЛОПЕЧ 
 УЧАСТИЕ В ПЕТРОПАВЛОВСКИ СЪБОР 
 170 ГОД. ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ИВАН ВАЗОВ 

Юли  

 УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ С. ДОРКОВО 
Август  

 УЧАСТИЕ В БИРФЕСТ 2020 
 БИБЛИОТЕКАР ЗА ЕДИН ДЕН 
 МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „ВАРНЕНСКО ЛЯТО” 

Септември  

 СЪЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ – ПРАЗНИЧНО ЧЕСТВАНЕ 
 ФЕРМЕР ЕКСПО И ФЕСТИВАЛ НА СЕЛСКАТА КУХНЯ 

Октомври  

 НФФ „СЛАВ БОЙКИН” РАКОВСКИ 
Ноември  

 ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ- ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ 
Декември 

 КОЛЕДНО-НОВОГОДИШНИ ТЪРЖЕСТВА- КОЛЕДЕН БАЗАР, КОЛЕДУВАНЕ, ИЗЛОЖБА НА 
СУРОВАЧКИ 

 ПРАЗНИЧЕН КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ НА ПФА „СЛАВ БОЙКИН” ГР. РАКОВСКИ   
 

 

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 21       

mailto:obs_rakovski@abv.bg


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАКОВСКИ  
п.к. 4150, гр. Раковски, област Пловдив, пл. България №1, тел/факс: 03151 24 38, e-mail: obs @rakovski.bg 

 

 

Против: 0          

Възд.се: 0                                       

 

 

 

 

                                                 Председател на Общински съвет Раковски: 

            /Рангел Матански/ 

1. Рангел Георгиев Матански – за  

2. Йосиф Серафимов Ячев – за  

3. Любов Степановна Кориновска – за 

4. Генчо Тодоров Тодоров – за  

5. Пламен Йовков Марин – за  

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 – за 

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 
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Р Е Ш Е Н И Е № 31 

 
Взето с Протокол № 3/18.12.2019 г. от  заседание на Общински съвет - Раковски 

 

 

Относно: Приемане на Годишен отчет за дейността на комисия по стипендиите за 2019 г. на 

основание . 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 25 от Наредбата за условията 

и реда за осъществяване на специална закрила на деца и младежи с изявени дарби на 

Община Раковски. 
 

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

 

Р Е Ш И: 

 

Приема Годишен отчет за 2019 г. за дейността на комисията по стипендиите, съгласно 

Приложение № 1. 

 

 

МОТИВИ: Със Заповед № ДЗ-**/12.02.2016 г. на кмета на Община Раковски, издадена на 

основание чл. 20, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на специална 

закрила на деца и младежи с изявени дарби, е назначена комисия по стипендиите, която да 

организира и провежда сесии по предоставянето на стипендиите по реда на Наредбата. 

Комисията осъществява оценка и подбор на постъпилите искания за отпускане на стипендии 

или финансово подпомагане и прави предложение до кмета на Общината за отпускането 

им. 

 Съгласно чл. 25 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на специална 

закрила на деца и младежи с изявени дарби в края на всяка календарна година комисията 

представя отчет за дейността си пред Общинския съвет. С оглед на това представям на 

вниманието Ви Годишен отчет за дейността на комисията по стипендиите за 2019 г. 

 

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 21       

Против: 0          

Възд.се: 0                                       

 

 

 

 

                                                 Председател на Общински съвет Раковски: 

            /Рангел Матански/  
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1. Рангел Георгиев Матански – за  

2. Йосиф Серафимов Ячев – за  

3. Любов Степановна Кориновска – за 

4. Генчо Тодоров Тодоров – за  

5. Пламен Йовков Марин – за  

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 – за 

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 
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Р Е Ш Е Н И Е № 32 

 
Взето с Протокол № 3/18.12.2019 г. от  заседание на Общински съвет - Раковски 

 

 

Относно: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти 

общинска собственост за 2019 г., приета с Решение № 742 на Общински съвет - Раковски, 

взето с протокол № 48/30.01.2019 г., във връзка с прекратяване на съсобственост между 

Община Раковски и физическо лице по отношение на УПИ ІХ-1624,3028, кв. 60, находящ се в 

гр. Раковски, област Пловдив.  

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 16, ал. 5, т. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 36, ал. 

1, т. 2 от ЗОС и чл. 55, ал. 1, т. 3 от Наредба за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ на Община Раковски 

 

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

 

Р Е Ш И: 

 

 1. Общински съвет – Раковски включва в Раздел ІІ “Описание на имотите, които 

Общината предлага за разпореждане през 2019 г.” на Годишната програма за управление и 

разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г., приета с Решение № 742 на 

Общински съвет - Раковски, взето с протокол № 48/30.01.2019 г., следния имот – частна 

общинска собственост: 

 

 2. Общински съвет – Раковски дава съгласие за прекратяване на съсобственост върху 

УПИ ІХ-1624,3028 чрез сключване на договор за покупко-продажба с Й. К. С., с постоянен 

адрес гр. Раковски, ул. ”Г. С. Р.” № ** за имота на Общината, а именно: 

 

 3. Общински съвет – Раковски определя продажна цена за ПИ № 3028, за който е 

образуван УПИ ІХ-1624,3028, кв. 60 в размер на 868,00 лева, като съсобствеността на имота 

ще бъде прекратена изцяло. 

 4. Общински съвет – Раковски одобрява определената пазарна оценка за имота, 

изготвена от лицензиран оценител. 

Данни за имота Предназначение Площ в кв. м. 

ПИ № 3028, за който е образуван УПИ ІХ-

1624,3028, кв. 60, АЧОС № 4802/08.10.2019 г. 

Жилищно строителство 31 

Данни за имота Предназначение Площ в кв. м. 

ПИ № 3028, за който е образуван УПИ ІХ-

1624,3028, кв. 60, АЧОС № 4802/08.10.2019 г. 

Жилищно строителство 31 
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5. Общински съвет – Раковски възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме 

всички законови действия по изпълнение на настоящото решение. 

 

МОТИВИ: В деловодството на Община Раковски е подадена Молба, вх. № 94Й-1019-

6/21.05.2019 год. от Й. К. С., с постоянен адрес гр. Раковски, ул. ”Г. С. Р.” № **, във връзка с 

промяна граници на поземлени имоти и за закупуване на части от общински имот. 

 Със свое Решение № 832 взето с протокол № 54/25.06.2019 г. Общински съвет - 

Раковски е дал съгласие за изменение на кадастрален план и на ПУП-ПР за част от улица-

публична общинска собственост и УПИ IХ-1624, кв. 60 по плана на гр. Раковски, кв. Ген. 

Николаево, собственост на молителя. 

 Със Заповед № АБ-145/20.09.2019 год. на Кмета на Общината е одобрен проект за 

изменение на Кадастралния план на поземлен имот 501.9582-улица, като се образува нов 

поземлен имот 502.3028 и проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ ІХ-1624, кв. 60 по плана на 

гр. Раковски, кв. Ген. Николаево, като отпада УПИ ІХ-1624 и се образува нов УПИ ІХ-1624,3028, 

кв. 60, целият състоящ се от 681 кв. м., отреден за „Жилищно строителство“. 

 Общинският имот ПИ № 3028 участва в УПИ ІХ-1624,3028, с площ от 31 кв. м. Същият е 

актуван с АОС № 4802/08.10.2019 год.  

 

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 13       

Против: 8          

Възд.се: 0                                       

 

 

 

 

                                                 Председател на Общински съвет Раковски: 

            /Рангел Матански/  

 

                

 

 

  

 

                                            

1. Рангел Георгиев Матански – за  

2. Йосиф Серафимов Ячев – за  

3. Любов Степановна Кориновска – за 

4. Генчо Тодоров Тодоров – за  

5. Пламен Йовков Марин – за  

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 – против 

12. Стефан Самуилов Марушкин – против 

13. Петко Димитров Колев – против 

14. Стефан Йозов Пенсов – за  

15. Анелия Францова Гечева – за  

16. Георги Николов Тотов – за  

17. Костадин Дечев Иванов – против 

18. Йовко Георгиев Николов – против  

19. Росица Иванова Пеева – против 

20. Йосиф Божидаров Стрехин – против 

21. Ангел Николов Кордов – против 
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Р Е Ш Е Н И Е № 33 

 
Взето с Протокол № 3/18.12.2019 г. от  заседание на Общински съвет - Раковски 

 

 

Относно: Промяна формата на собственост на ПИ № 034027 с площ 0,271 дка., находящ се в 

гр. Раковски, Община Раковски, Пловдивска област, местността „Казаните” с НТП „Нива” от 

публична общинска собственост /ПОС/ в частна общинска собственост /ЧОС/. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от ЗОС и чл. 3, ал. 2 от 

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

 

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

 

Р Е Ш И: 

 

Поради липса на мнозинство от две трети от общия брой на съветниците съгласно чл. 

6, ал. 3 от ЗОС: 

 

1. Общински съвет – Раковски не обявява за частна общинска собственост имот: ПИ № 

034027 с площ 0,271 дка., находящ се в гр. Раковски, Община Раковски, Пловдивска област, 

местността „Казаните” с НТП „Нива”. 

 

 

МОТИВИ: С решение № 862, взето с протокол № 56/13.08.2019 г. на Общински съвет – Раковски 

е дадено съгласие за промяна НТП на гореописания имот – публична общинска собственост 

/ПОС/, съгласно чл. 25, ал. 9 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл. 78а от ППЗСПЗЗ. 

 В тази връзка Началника на ОСЗ - Раковски на основание чл. 78а от ППЗСПЗЗ 

назначава комисия и след извършена проверка на място и съставен констативeн протокол от 

01.10.2019 год. на комисия е извършена промяна в НТП на имота, описан по-горе от “Полски 

път” в „Нива”. 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 13       

Против: 8         

Възд.се: 0                                     

 

     Председател на Общински съвет Раковски: 

            /Рангел Матански/  
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1. Рангел Георгиев Матански – за  

2. Йосиф Серафимов Ячев – за  

3. Любов Степановна Кориновска – за 

4. Генчо Тодоров Тодоров – за  

5. Пламен Йовков Марин – за  

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 – против 

12. Стефан Самуилов Марушкин – против 

13. Петко Димитров Колев – против 

14. Стефан Йозов Пенсов – за  

15. Анелия Францова Гечева – за  

16. Георги Николов Тотов – за  

17. Костадин Дечев Иванов – против 

18. Йовко Георгиев Николов – против 

19. Росица Иванова Пеева – против 

20. Йосиф Божидаров Стрехин – против 

21. Ангел Николов Кордов – против 
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Р Е Ш Е Н И Е № 34 

 
Взето с Протокол № 3/18.12.2019 г. от  заседание на Общински съвет - Раковски 

 

 

Относно: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2019 г., приета с Решение № 742 на Общински съвет Раковски, 

взето с протокол № 48/30.01.2019 г., във връзка с придобиване чрез дарение на недвижим 

имот: СГРАДА № 502.2324.1 – Масивна, стоманобетонна – друг вид обществена сграда 

(масивна сцена) със застроена площ от 67 кв.м., собственост на „Местна инициативна 

група РАКОВСКИ“, ЕИК 1758*****, построена в Поземлен имот № 502.2324 (петстотин и две 

точка две хиляди триста двадесет и четири) по ПУП на гр. Раковски, ЕКАТТЕ 62075, общ. 

Раковски, обл. Пловдивска, одобрен с Решение № 88/06.07.2004 г. на ОбС Раковски, изменен 

със Заповед № АБ-105А/14.11.2012 г., с площ на имота: 159 кв.м. (сто петдесет и девет 

квадратни метра), при съседи: № 502.579 – Площад на Община Раковски, който Поземлен 

имот е собственост на Община Раковски – АОС № 3439/03.12.2012 г., вписан в Служба по 

вписвания Пловдив – Акт № 189/11.12.2012 г., том 86. 

На основание: чл. 21 ал. 1 т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и във връзка с чл. 6 от 

НРПУРОИ и чл. 34 ал. 3 вр. ал. 1 от ЗОС, вр. чл. 8 ал. 3 от НРПУРОИ. 

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

 

 

 

Р Е Ш И: 

 

 

 1. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и във връзка с чл. 6 

от НРПУРОИ, актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имоти 

общинска собственост за 2019 г., приета с Решение № 742 на Общински съвет - Раковски, 

взето с протокол № 48/30.01.2019 г., като изменя наименованието на Раздел VIII както следва: 

„Описание на имотите, които Общината ще придобие през 2019 г.“ , а досегашният раздел 

VIII – „Заключение““, става раздел IX.  

 Включва в Раздел VIII „Описание на имотите, които Общината ще придобие през 2019 

г.“ на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост 

за 2019 г., приета с Решение № 742 на Общински съвет - Раковски, взето с протокол № 

48/30.01.2019 г. , следния имот:  

 СГРАДА № 502.2324.1 – Масивна, стоманобетонна – друг вид обществена сграда 

(масивна сцена) със застроена площ от 67 кв.м., собственост на „Местна инициативна 

група РАКОВСКИ“, ЕИК 175873731, построена в Поземлен имот № 502.2324 (петстотин и две 

точка две хиляди триста двадесет и четири) по ПУП на гр. Раковски, ЕКАТТЕ 62075, общ. 

Раковски, обл. Пловдивска, одобрен с Решение № 88/06.07.2004 г. на ОбС Раковски, изменен 

със Заповед № АБ-105А/14.11.2012 г., с площ на имота: 159 кв.м. (сто петдесет и девет 

квадратни метра), при съседи: № 502.579 – Площад на Община Раковски, който Поземлен 

имот е собственост на Община Раковски – АОС № 3439/03.12.2012 г., вписан в Служба по 

вписвания Пловдив – Акт № 189/11.12.2012 г., том 86. 
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 2. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 34 ал. 3 вр. ал. 1 от ЗОС, вр. чл. 8 ал. 3 от 

НРПУРОИ, ДАВА СЪГЛАСИЕ Община Раковски да придобие безвъзмездно правото на 

собственост върху следния недвижим имот:  

 СГРАДА № 502.2324.1 – Масивна, стоманобетонна – друг вид обществена сграда 

(масивна сцена) със застроена площ от 67 кв.м., собственост на „Местна инициативна 

група РАКОВСКИ“, ЕИК 175873731, построена в Поземлен имот № 502.2324 (петстотин и две 

точка две хиляди триста двадесет и четири) по ПУП на гр. Раковски, ЕКАТТЕ 62075, общ. 

Раковски, обл. Пловдивска, одобрен с Решение № 88/06.07.2004 г. на ОбС Раковски, изменен 

със Заповед № АБ-105А/14.11.2012 г., с площ на имота: 159 кв.м. (сто петдесет и девет 

квадратни метра), при съседи: № 502.579 – Площад на Община Раковски, който Поземлен 

имот е собственост на Община Раковски – АОС № 3439/03.12.2012 г., вписан в Служба по 

вписвания Пловдив – Акт № 189/11.12.2012 г., том 86. 

  

 3. Възлага на Кмета на Община Раковски да приеме направеното дарение.  

  

 4. Да се сключи Договор за дарение на имота. 

 

 5. Разноските по сделката са за сметка на Община Раковски.  

 

 

МОТИВИ: Община Раковски е собственик на Поземлен имот № 502.2324 по ПУП на 

град Раковски, ЕКАТТЕ 62075, общ. Раковски, обл. Пловдивска, одобрен с Решение № 

88/06.07.2004 г. на ОбС Раковски, изменен със Заповед № АБ-105А/14.11.2012 г. , с площ на 

имота: 159 кв.м. (сто петдесет и девет квадратни метра), при съседи: № 502.579 – Площад на 

Община Раковски – АОС № 3439/03.12.2012 г., вписан в Служба по вписвания Пловдив – Акт № 

189/11.12.2012 г., том 86.  

За имота е учредено Право на строеж в полза на СНЦ „МИГ Раковски“ и въз основа на 

издаденото Разрешение за строеж № 100/10.12.2012 г. на Гл. архитект на Община Раковски е 

построена СГРАДА № 502.2324.1 – Масивна, стоманобетонна – друг вид обществена сграда 

(масивна сцена) със застроена площ от 67 кв.м.. За сградата е издадено Удостоверение № 

35/28.11.2014 г. на Гл. архитект на Община Раковски – за въвеждане в експлоатация.  

С Протокол от заседание на УС на СНЦ „МИГ Раковски“ от 01.11.2019 г. е взето 

решение да бъде прехвърлено безвъзмездно в полза на Община Раковски правото на 

собственост върху описаната сграда – масивна сцена. 

 

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 13       

Против: 8          

Възд.се: 0                                       

 

 

 

 

                                                 Председател на Общински съвет Раковски: 

            /Рангел Матански/  
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1. Рангел Георгиев Матански – за  

2. Йосиф Серафимов Ячев – за  

3. Любов Степановна Кориновска – за 

4. Генчо Тодоров Тодоров – за  

5. Пламен Йовков Марин – за  

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 – против 

12. Стефан Самуилов Марушкин – против 

13. Петко Димитров Колев – против 

14. Стефан Йозов Пенсов – за  

15. Анелия Францова Гечева – за  

16. Георги Николов Тотов – за  

17. Костадин Дечев Иванов – против 

18. Йовко Георгиев Николов – против 

19. Росица Иванова Пеева – против 

20. Йосиф Божидаров Стрехин – против 

21. Ангел Николов Кордов – против 
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Р Е Ш Е Н И Е № 35 

 
Взето с Протокол № 3/18.12.2019 г. от  заседание на Общински съвет - Раковски 

 

 

Относно: Актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти 

общинска собственост за 2019 г.”, приета с Решение № 742, взето с протокол № 48 от 

30.01.2019 г. на Общински съвет Раковски във връзка с отдаване под наем на имоти без търг 

или конкурс на юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена 

полза.  

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 изр. второ и чл. 14, ал. 1 и ал. 6 от 

Закона за общинската собственост и чл. 20, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество на Община Раковски. 

 

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

 

Р Е Ш И: 

 

1. Общински съвет – Раковски дава съгласие да бъдат включени в Раздел ІІІ на 

„Годишната програма за управление и разпореждане с имоти –общинска собственост за 

2019 г.“, приета с Решение № 742, взето с протокол № 48 от 30.01.2019 г. на Общински съвет – 

Раковски следните помещения – частна общинска собственост:  

 стая № 2 с площ от 33,6 кв. м., стая № 3 с площ от 6,6 кв. м. и стая № 4 с площ от 6,1 кв. 

м., представляващи помещения, находящи се на Първи етаж, представляващ част от 

Административна сграда, ситуирана в УПИ V-497 от кв. 144 по плана на гр. Раковски, 

местност Нов център, ул. „Детелина“ № 2; актуван с Акт за частна общинска собственост № 

7**/05.07.2001 г. 

 

 2. Общински съвет – Раковски дава съгласие, на основание чл. 14 ал. 1 и ал. 6 да 

бъдат отдадени под наем без търг или конкурс следните помещения – частна общинска 

собственост:  

 стая № 2 с площ от 33,6 кв. м., стая № 3 с площ от 6,6 кв. м. и стая № 4 с площ от 6,1 кв. 

м., представляващи помещения, находящи се на Първи етаж, представляващ част от 

Административна сграда, ситуирана в УПИ V-497 от кв. 144 по плана на гр. Раковски, 

местност Нов център, ул. „Детелина“ № 2; актуван с Акт за частна общинска собственост № 

7**/05.07.2001 г. в полза на „СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА” – Раковски. 

 

 3. Отдаването под наем на имотите  да бъде за срок от 10 (десет) години. 

 4. Общински съвет – Раковски определя цена за отдаване под наем на помещенията 

по т. 2 в размер на 0,30 лева/кв. м., съгласно чл. 2, т. 4 от Наредбата за базисните (началните) 

цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост на Община Раковски.  

5. Общински съвет - Раковски дава съгласие след сключване на договор за наем да 

бъде извършен ремонт на помещенията по т. 1 от настоящото Решение. 
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6. Възлага на Кмета на общината да сключи договор за наем за срок от 10 години със 

Сдружение „Местна инициативна група Раковски“, ЕИК 1758*****, със седалище и адрес на 

управление: гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив, пл. „България” № 5. 

 

 

 

МОТИВИ: В Деловодството на Община Раковски е постъпило заявление с Вх. № 92-226-

11/04.12.2019 г. от Мария Йосифова Гиева – Изпълнителен директор на Сдружение „Местна 

инициативна група Раковски“, ЕИК 1758*****, учредено и регистрирано по ЗЮЛНЦ, със 

седалище и адрес на управление: гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив, пл. „България” 

№ 5, за предоставяне на помещения за ползване под наем с обща площ от 46,3 кв. м., 

находящи се на Първи етаж, актуван с Акт за частна общинска собственост № 7**/05.07.2001 

г., представляващ част от Административна сграда, ситуирана в УПИ V-497 от кв. 144 по плана 

на гр. Раковски, местност Нов център, ул. „Детелина“ № 2, за осъществяване на основната и 

допълнителна дейност на Местната инициативна група. 

От предоставените документи е видно, че Сдружението осъществява дейност в 

обществена полза за местно развитие, като основните му цели са да подпомага устойчивото 

развитие на селските райони; да развива и утвърждава европейските практики и подходи за 

децентрализирано развитие на селските райони отдолу-нагоре; да насърчава сближаването 

на българската земеделска политика с Общата земеделска политика на ЕС; да подпомага 

развитието на селското стопанство и допринася за укрепване на селските райони; да 

подпомага развитието на селските райони в сферите на: конкурентоспобността, опазването 

на околната среда; да подобрява качеството на живот и разнообразява икономическите 

дейности в селските райони. 

Сдружение „Местна инициативна група Раковски“ осъществява и дейности в сферата 

на културата чрез съхраняването и съживяването на местното културно наследство. В 

Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски за периода 2014 – 

2020 г. е включена специфична цел 5: “Поддържане и укрепване на културната идентичност, 

традиции, наследство и ценности“ чрез мярка 21 “Съхраняване на местната идентичност, 

чрез възстановяване, опазване и анимиране на културното наследство на територията на МИГ 

Раковски”. Мярка 21 дава възможност на местните бенефициенти да подходят 

нетрадиционно при съхраняването и съживяването на местното материално и нематериално 

културно наследство, както чрез дейности в активно експлоатирани теми като фолклор и 

история, така и в сфери, които сближават поколенията и предават историята (например игри 

и спортове, практикувани от предците) чрез активно включване на всички страни – възрастни 

носители на знание и история и младите – приемащи и продължаващи традициите. По тази 

мярка са постъпили 8 бр. проектни предложения със 100% интензитет на заявената помощ и 

със заявен общ размер на разходите 198 148,49 лв. От тях МИГ Раковски е одобрила 7 бр. 

проектни предложения с общ размер на разходите 156 463,37 лв., а осмото е включено в 

списък на резервните проектни предложения. Проектните предложения са свързани с: 

издаването на книга, популяризираща нематериалното културно наследство на град 

Раковски и авторска карта, представяща културно-историческо наследство на град 

Раковски; закупуването на народни носии и озвучаване за читалищата в гр. Раковски, с. 

Белозем и с. Шишманци; организирането и провеждането на ежегоден фестивал на 

тракийската народна музика в с. Болярино; създаване на алея на родолюбието с 

представяне на национални и местни личности, родолюбци, дали своя принос за историята 

на България и др. 
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Освен това МИГ Раковски има успешно реализиран проект по мярка 421 – „Вкусовете 

от вчера: Валоризация на кулинарно наследство”, изпълнен в сътрудничество с Местна 

Инициативна Група – Elsbeere Wienerwald от Австрия, с който беше поставено началото на 

фестивал на селската кухня “Вкусовете от вчера”. Тази инициатива си постави за цел да 

покаже кулинарното наследство на територията и традиционната кухня, като беше издадена 

и книга с местни рецепти. 

Сътрудничеството и партньорството между община Раковски и „Местна инициативна 

група Раковски“ е от особено значение за развитието на територията на нашата община и 

подобряване качеството на живот на нейните жители. Сдружението подготвя и изпълнява 

стратегии, разработени въз основа на местните потребности, както и създава и координира 

проекти, финансирани по европейски и международни програми. Ангажимент на 

общината е да съдейства и спомага за осъществяване на дейността и постигане на целите 

на МИГ, тъй като те са пряко свързани с развитието на местната икономика и бизнес. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 

изр. второ и чл. 14, ал. 1 и ал. 6 от Закона за общинската собственост и чл. 20, ал. 3 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

на Община Раковски, предлагам на Общински съвет - Раковски да приеме следното 

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 13       

Против: 8          

Възд.се: 0                                       

 

 

 

 

 

                                                 Председател на Общински съвет Раковски: 

            /Рангел Матански/  

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

1. Рангел Георгиев Матански – за  

2. Йосиф Серафимов Ячев – за  

3. Любов Степановна Кориновска – за 

4. Генчо Тодоров Тодоров – за  

5. Пламен Йовков Марин – за  

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 – против 

12. Стефан Самуилов Марушкин – против 

13. Петко Димитров Колев – против 

14. Стефан Йозов Пенсов – за  

15. Анелия Францова Гечева – за  

16. Георги Николов Тотов – за  

17. Костадин Дечев Иванов – против 

18. Йовко Георгиев Николов – против 

19. Росица Иванова Пеева – против 

20. Йосиф Божидаров Стрехин – против 

21. Ангел Николов Кордов – против 
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Р Е Ш Е Н И Е № 36 

 
Взето с Протокол № 3/18.12.2019 г. от  заседание на Общински съвет - Раковски 

 

 

Относно: Предварително съгласие за изменение на кадастрален план за поземлени имоти 

№ 62075.502.9672 – улица, собственост на Община Раковски, № 62075.502.2230, № 

62075.502.2231 и № 62075.502.2232 и на ПУП-ПР за УПИ VІ-2231, УПИ VIІ-2232, УПИ V-2230, кв. 153 

и на кв. 153 по плана на гр. Раковски, кв. Секирово. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл. 21, ал. 7 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 16, ал. 5, 

т. 3 от Закона за устройство на територията 

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

 

Р Е Ш И: 

 

 1. Дава съгласие за изменение на кадастрален план за поземлен имот 62075.502.9672 

- улица, като се отделят части пред лицата на УПИ VІ-2231 и УПИ VIІ-2232, кв. 153, с граници 

откъм улицата по линия, успоредна на осовата линия-на 4,50 м от нея. Новите поземлени 

имоти да получат идентификатори 62075.502.2443 с площ от 31 кв. м. и 62075.502.2444 с площ 

от 49 кв. м. Да се промени и границата между поземлени имоти 502.2230 - общински и улица 

502.9672. 

 2. Дава съгласие за изменение на ПУП-ПР, както следва: 

 2.1.Новообразуваният ПИ № 62075.502.2444 с площ 31 кв. м., за който се образува УПИ 

VІ-2231,2444, кв. 153, отреден за „Търг. дейност”, след изменение на кадастралния план и на 

ПУП-ПР да премине от публична в частна общинска собственост на основание чл. 6 ал. 1 от 

ЗОС. 

 2.2.Новообразуваният ПИ № 62075.502.2443 с площ 49 кв. м., за който се образува УПИ 

VІI-2232,2443, кв. 153, отреден за „Жил. строителство”, след изменение на кадастралния план 

и на ПУП-ПР да премине от публична в частна общинска собственост на основание чл. 6 ал. 1 

от ЗОС. 

 2.3.Новообразуваният ПИ № 62075.502.2230, за който се образува УПИ V-2230, кв. 153, 

отреден за „Жил. строителство”, след изменение на кадастралния план и на ПУП-ПР да 

премине целия в частна общинска собственост на основание чл. 6 ал. 1 от ЗОС. 

 

 3. Възлага на Кмета на Община Раковски да организира изпълнението на решението. 

 

 

МОТИВИ: Със заповед № АБ-77/16.10.2008 год. на Кмета на Общината е одобрен ПУП-ПР за кв. 

153 по плана на гр. Раковски, кв. Секирово, Пловдивска област. 

 Община Раковски (Възложител) е собственик на поземлен имот № 62075.502.9672-

улица. Поземлени имоти № 62075.502.2231 и ПИ № 62075.502.2232, за който са отредени УПИ 

VІ-2231 и УПИ VIІ-2232, кв. 153 са собственост на Илия Арсенов Манолов, с постоянен адрес 

общ. Раковски, гр. Раковски, ул. “Река Стряма“ № 12. 
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 В деловодството на Община Раковски е депозирано Заявление с вх. № 94И-860-

7/13.11.2019 год. от И. А. М., с което представя Предложение (техническо задание), ведно със 

скица и заявява желанието си да увеличи площта на собствените си поземлени имоти - 

62075.502.**** и № 62075.502.****, чрез промяна на граници между поземлени имоти и УПИ, 

като закупи част от уличното пространство на поземлен имот № 62075.502.9672 - публична 

общинска собственост. 

 Срокът по чл. 208 от ЗУТ е изтекъл. 

 Изменението на кадастралния план се състои в следното: от поземлен имот 

62075.502.9672 - улица се отделят части пред лицата на УПИ VІ-2231 и УПИ VIІ-2232, кв. 153, с 

граници откъм улицата по линия, успоредна на осовата линия-на 4,50 м от нея. Новите 

поземлени имоти получават идентификатори 62075.502.**** с площ от 31 кв. м. и 62075.502. **** 

с площ от 49 кв. м. Променя се и границата между поземлени имоти 502.2230 - общински и 

улица 502.9672. 

 Изменение на ПУП-ПР се състои в: Отпадане на УПИ VІ-2231, кв. 153 и се образува нов 

съсобствен УПИ VІ-2231,2444 кв. 153, „Търг. дейност“, обхващащ площта на ПИ № 502.2231 и 

502.2444;  

 Отпадане на УПИ VII-2232, кв. 153 и се образува нов съсобствен УПИ VІI-2232,2443 кв. 

153, „Жил. строителство“, обхващащ площта на ПИ № 502.2232 и 502.2443; 

 Коригират се границите на УПИ V-2230, кв. 153, с отреждане за „Жил. строителство“; 

 Коригира се границата на кв. 153 в зоната на изменението. 

 

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 17       

Против: 3          

Възд.се: 1                                       

 

 

 

 

                                                 Председател на Общински съвет Раковски: 

            /Рангел Матански/  

 

      

 

                                   

 

1. Рангел Георгиев Матански – за  

2. Йосиф Серафимов Ячев – за  

3. Любов Степановна Кориновска – за 

4. Генчо Тодоров Тодоров – за  

5. Пламен Йовков Марин – за  

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 – възд. се  

12. Стефан Самуилов Марушкин – против 

13. Петко Димитров Колев – против 

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 – против 
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Р Е Ш Е Н И Е № 37 

 
Взето с Протокол № 3/18.12.2019 г. от  заседание на Общински съвет - Раковски 

 

 

Относно: Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП-ПРЗ), 

съгласно чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, на земеделска земя за процедура за промяна на 

предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, представляващ поземлен 

имот 700882 с НТП - пасище с храсти, местност „Ячев бряг“ в землището на гр. Раковски, 

област Пловдив, община Раковски и ПУП-Парцеларен план за техническата инфраструктура, 

за образуване на УПИ-700882 - за земеделска дейност, обслужващи сгради за рибовъдство. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а от ЗУТ във връзка с чл. 29 от ЗОЗЗ и 

чл. 59, ал. 1 и чл. 110, ал. 1 от ЗУТ. 

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

 

Р Е Ш И: 

 

 1. Общински Съвет - Раковски разрешава на основание чл. 124а от ЗУТ, изработване 

на проект за Подробен устройствен план (ПУП-ПРЗ), съгласно чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, на 

земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, съобразно изискванията 

на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, представляваща поземлен имот 700882 с НТП - пасище с храсти, 

местност „Ячев бряг“ в землището на гр. Раковски, област Пловдив, община Раковски и ПУП-

Парцеларен план за техническата инфраструктура, за образуване на УПИ 700882 - за 

земеделска дейност, обслужващи сгради за рибовъдство. 

 Обхват: поземлен имот 700882 с НТП-пасище с храсти, местност „Ячев бряг“ в 

землището на гр. Раковски, област Пловдив, община Раковски  

 Контактна зона: ПИ 700833 – др. селскостоп. т.; ПИ 700161 - язовир; ПИ 700840 – пасище 

с храсти и ПИ 700834 - полски път. 

 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, представляващ поземлен имот 700882 с НТП - пасище с храсти, местност 

„Ячев бряг“ в землището на гр. Раковски, област Пловдив, община Раковски и ПУП-

Парцеларен план за техническата инфраструктура, за образуване на УПИ 700882 - за 

земеделска дейност, обслужващи сгради за рибовъдство 

 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, изм. и доп. в 

ДВ., бр. 22/11.03.2014 г., чл. 45 и чл. 46, ал. 2 от Наредба № 7/2004 г. на МРРБ. Проектът да 

отговаря на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл. 24а от ЗОЗЗ, обявен в ДВ., бр. 39/2011 г. 

 Преписката да се комплектува с актуални скици и ситуация на имота и транспортно-

комуникационна схема — пътна част, съгласуване с „КАТ“ Пловдив. 

 Да се представят трасировъчни данни и площи на новообразуваното УПИ. 

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

 Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9 м., улици тупик – 6 м. 

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

 

 2. Общински Съвет - Раковски одобрява задание за изработване на ПУП-ПРЗ, на 

основание чл. 124б от ЗУТ.  

 

 3. Общински Съвет - Раковски дава предварително съгласие за провеждане на 

трасета на техническата инфраструктура, които преминават по имоти публична общинска 

собственост с НТП: полски, ведомствен, горски, местен път и отводнителни и напоителни 
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канали съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗОЗЗ при спазване изискванията на чл. 29 от ЗОЗЗ и чл. 30, ал. 

3 от ППЗОЗЗ. 

 На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 29, ал. 1 от Закона за опазване на земеделските земи 

(ЗОЗЗ) и чл. 30 от Правилника за приложение на Закона за опазване на земеделските земи 

(ППЗОЗЗ), Общински съвет - Раковски: 

 3.1. Дава предварително съгласие за утвърждаване на транспортен достъп за УПИ 

700882 – за земеделска дейност, обслужващи сгради за рибовъдство през: ПИ 700834 - 

полски път - публична общинска собственост  

 3.2. Дава предварително съгласие за провеждане на процедура за промяна 

предназначението на части от: ПИ 700834 - полски път - публична общинска собственост  

 3.3. Определя срок на валидност на предварителното съгласие – две години.  

 3.4. Възлага на А. И. Т., ЕГН 851109****, с постоянен адрес гр. Раковски, ул. “Т.“ № *, като 

собственик на поземлен имот 7008** с НТП - пасище с храсти, местност „Ячев бряг“ в 

землището на гр. Раковски, област Пловдив, община Раковски, за образуване на УПИ 700882 

- за земеделска дейност, обслужващи сгради за рибовъдство, да проведе процедура за 

промяна на предназначението на част от ПИ 700834 - полски път - публична общинска 

собственост  

 

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

определеното за това място в сградата на общината и да се публикува на интернет 

страницата на общината, както и в един местен вестник (на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ). 

 

МОТИВИ: В деловодството на Общинска администрация - Раковски е постъпило Заявление, вх. 

№94А-01-108 от 09.12.2019г. на инж. Н. А. К. - пълномощник на А. И. Т., собственик на поземлен 

имот поземлен имот 700*** с НТП-пасище с храсти, местност „Ячев бряг“ в землището на гр. 

Раковски, област Пловдив, община Раковски и ПУП-Парцеларен план за техническата 

инфраструктура, за образуване на УПИ-700882 - за земеделска дейност, обслужващи 

сгради за рибовъдство 

 Към искането са приложени следните документи: Техническо задание за изработване 

на ПУП-ПРЗ, Скица предложение за ПУП-ПРЗ, Скици на имота, Основни данни за имотите в 

съществуващо положение, Становище, изх. №ОВОС-1277-1 от 17.07.2019 г. на МОСВ, РИ-

Пловдив, Документи за собственост и Пълномощно със заверка на подписите рег. № 

6374/06.12.2019 г. на Йовко Романов – Зам. Кмет на Община Раковски. 

 

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 13       

Против: 8          

Възд.се: 0                                      

 

 

 

                                                 Председател на Общински съвет Раковски: 

            /Рангел Матански/  
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1. Рангел Георгиев Матански – за  

2. Йосиф Серафимов Ячев – за  

3. Любов Степановна Кориновска – за 

4. Генчо Тодоров Тодоров – за  

5. Пламен Йовков Марин – за  

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 – против  

12. Стефан Самуилов Марушкин – против 

13. Петко Димитров Колев – против 

14. Стефан Йозов Пенсов – за  

15. Анелия Францова Гечева – за  

16. Георги Николов Тотов – за  

17. Костадин Дечев Иванов – против 

18. Йовко Георгиев Николов – против 

19. Росица Иванова Пеева – против 

20. Йосиф Божидаров Стрехин – против  

21. Ангел Николов Кордов – против 
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Р Е Ш Е Н И Е № 38 

 
Взето с Протокол № 3/18.12.2019 г. от  заседание на Общински съвет - Раковски 

 

 

Относно: Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП-ПРЗ), 

съгласно чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, на земеделска земя за процедура за промяна на 

предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, представляващ поземлен 

имот 002057 с НТП - нива, местност „Балтълъка“ в землището на гр. Раковски, област Пловдив, 

община Раковски и ПУП - Парцеларен план за техническата инфраструктура, за образуване 

на УПИ-002057 - за земеделски дейности, за силажни ями. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а от ЗУТ във връзка с чл. 29 от ЗОЗЗ и чл. 59, 

ал. 1 и чл. 110, ал. 1 от ЗУТ. 

 

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

 

Р Е Ш И: 

 

 1. Общински Съвет - Раковски разрешава на основание чл. 124а от ЗУТ, изработване 

на проект за Подробен устройствен план (ПУП-ПРЗ), съгласно чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, на 

земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, съобразно изискванията 

на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, представляващ поземлен имот 002057 с НТП - нива, местност „Балтълъка“ в 

землището на гр. Раковски, област Пловдив, община Раковски и ПУП-Парцеларен план за 

техническата инфраструктура, за образуване на УПИ 002057 - за земеделски дейности, за 

силажни ями. 

 Обхват: поземлен имот 002057 с НТП - нива, местност „Балтълъка“ в землището на гр. 

Раковски, област Пловдив, община Раковски  

 Контактна зона: ПИ 002056 и ПИ 002055 с НТП-ниви; ПИ 002044 и ПИ 002052 - полски 

пътища  

 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 поземлен имот 002057 с НТП - нива, местност „Балтълъка“ в землището на 

гр. Раковски, област Пловдив, община Раковски, за образуване на УПИ 002057 – за 

земеделски дейности, за силажни ями. 

 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, изм. и доп. в 

ДВ., бр. 22/11.03.2014 г., чл. 45 и чл. 46, ал. 2 от Наредба № 7/2004 г. на МРРБ. Проектът да 

отговаря на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл. 24а от ЗОЗЗ, обявен в ДВ., бр. 39/2011 г. 

 Преписката да се комплектува с актуални скици и ситуация на имота и транспортно-

комуникационна схема — пътна част, съгласуване с „КАТ“ Пловдив. 

 Да се представят трасировъчни данни и площи на новообразуваното УПИ. 

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

 Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9 м., улици тупик – 6 м. 

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

 

 2. Общински Съвет - Раковски одобрява задание за изработване на ПУП-ПРЗ, на 

основание чл. 124б от ЗУТ.  
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 3. Общински Съвет - Раковски дава предварително съгласие за провеждане на 

трасета на техническата инфраструктура, които преминават по имоти публична общинска 

собственост с НТП: полски, ведомствен, горски, местен път и отводнителни и напоителни 

канали съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗОЗЗ при спазване изискванията на чл. 29 от ЗОЗЗ и чл. 30, ал. 

3 от ППЗОЗЗ. 

 На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 29, ал. 1 от Закона за опазване на земеделските земи 

(ЗОЗЗ) и чл. 30 от Правилника за приложение на Закона за опазване на земеделските земи 

(ППЗОЗЗ), Общински съвет - Раковски: 

 3.1. Дава предварително съгласие за утвърждаване на транспортен достъп за УПИ 

002057 - за земеделски дейности, за силажни ями през 

 ПИ 002044-полски пътища-публична общинска собственост  

 ПИ 002052-полски пътища-публична общинска собственост 

 3.2. Дава предварително съгласие за провеждане на процедура за промяна 

предназначението на части от:  

 ПИ 002044-полски пътища-публична общинска собственост  

 ПИ 002052-полски пътища-публична общинска собственост 

 3.3. Общинският съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие - две 

години.  

 3.4. Възлага на „МИЛККОМ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК 2003*****, със седалище и адрес на 

управление гр. Раковски, ул. “Шишманско шосе“ № *, като собственик на поземлен имот 

0020** с НТП - нива, местност „Балтълъка“ в землището на гр. Раковски, област Пловдив, 

община Раковски, за образуване на УПИ 002057 - за земеделски дейности, за силажни ями, 

да проведе процедура за промяна на предназначението на ПИ 002044 и ПИ 002052 - полски 

пътища - публична общинска собственост 

 

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

определеното за това място в сградата на общината и да се публикува на интернет 

страницата на общината, както и в един местен вестник  (на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ). 

 

 

МОТИВИ: В деловодството на Общинска администрация - Раковски е постъпило Заявление, вх. 

№ 94Н-01-108 от 22.11.2019 г. от инж. Н. К.б-пълномощник на „Милкком България“ ЕООД, ЕИК 

2003*****, собственик на поземлен имот 0020** с НТП - нива, местност „Балтълъка“ в 

землището на гр. Раковски, област Пловдив, община Раковски, за разрешение за изготвяне 

на проект за Подробен устройствен план (ПУП-ПРЗ), съгласно чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, на 

земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, съобразно изискванията 

на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, представляващ поземлен имот 002057 с НТП - нива, местност „Балтълъка“ в 

землището на гр.Раковски, област Пловдив, община Раковски и ПУП-Парцеларен план за 

техническата инфраструктура, за образуване на УПИ 002057 – за земеделски дейности, за 

силажни ями. 

 Към искането са приложени следните документи: Решение № 9 от 10 октомври 2019 г. 

на МЗХГ, Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив на Комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от 

ЗОЗЗ, Техническо задание за изработване на ПУП-ПРЗ, Скица предложение за ПУП-ПРЗ, 

Скици на имота, Основни данни за имотите в съществуващо положение, Документ за 

собственост и Пълномощно 

 

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 
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Гласували: 21 

За: 13       

Против: 8         

Възд.се: 0                                      

 

 

 

                                                 Председател на Общински съвет Раковски: 

            /Рангел Матански/  

 

 

 

1. Рангел Георгиев Матански – за  

2. Йосиф Серафимов Ячев – за  

3. Любов Степановна Кориновска – за 

4. Генчо Тодоров Тодоров – за  

5. Пламен Йовков Марин – за  

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 – против 

12. Стефан Самуилов Марушкин – против 

13. Петко Димитров Колев – против 

14. Стефан Йозов Пенсов – за  

15. Анелия Францова Гечева – за  

16. Георги Николов Тотов – за  

17. Костадин Дечев Иванов – против 

18. Йовко Георгиев Николов – против 

19. Росица Иванова Пеева – против 

20. Йосиф Божидаров Стрехин – против  

21. Ангел Николов Кордов – против 
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Р Е Ш Е Н И Е № 39 

 
Взето с Протокол № 3/18.12.2019 г. от  заседание на Общински съвет - Раковски 

 

 

Относно: Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП-ПРЗ), 

съгласно чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, на земеделска земя за процедура за промяна на 

предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, представляваща поземлен 

имот № 000746 и поземлен имот № 000747 с НТП - пасища, мери, местност „Стара 

Боклоджа“ в землището на гр. Раковски, област Пловдив, община Раковски и проект за 

изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-195 - птицеферма и ПУП-Парцеларен план за техническата 

инфраструктура, за образуване на УПИ 000195,000746,000747 - за земеделска дейност, 

птицеферма. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а от ЗУТ във връзка с чл. 29 от ЗОЗЗ, чл. 

67а от ППЗОЗЗ и чл. 59, ал. 1 и чл. 110, ал. 1 от ЗУТ. 

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

 

Р Е Ш И: 

 

 1. Общински Съвет - Раковски разрешава на основание чл. 124а от ЗУТ, изработване 

на проект за Подробен устройствен план (ПУП-ПРЗ), съгласно чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, на 

земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, съобразно изискванията 

на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, представляващиа поземлен имот № 000746 и поземлен имот № 000747 с 

НТП - пасища, мери, местност „Стара Боклоджа“ в землището на гр. Раковски, област 

Пловдив, община Раковски и проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-195 - птицеферма и 

ПУП-Парцеларен план за техническата инфраструктура, за образуване на УПИ 

000195,000746,000747 - за земеделска дейност, птицеферма. 

 Обхват: поземлен имот № 000746 и поземлен имот № 000747 с НТП - пасища, мери, 

местност „Стара Боклоджа“ в землището на гр. Раковски, област Пловдив, община Раковски 

и ПУП-ПРЗ за УПИ I-195 – птицеферма. 

 Контактна зона: ПИ № 000130 - нива; ПИ № 000101 – нива; ПИ № 000102 – пасище, мера; 

ПИ № 000120 - пасище, мера; ПИ № 000122 - пасище, мера; ПИ № 000121 - пасище, мера; ПИ 

№ 000117 - пасище, мера; ПИ № 000497 - канал; ПИ № 000570 - полски път 

 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, представляващи поземлен имот № 000746 и поземлен имот № 000747 с НТП - 

пасища, мери, местност „Стара Боклоджа“ в землището на гр. Раковски, област Пловдив, 

община Раковски, изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-195 - птицеферма и ПУП-Парцеларен 

план за техническата инфраструктура, за образуване на УПИ 000195,000746,000747 - за 

земеделска дейност, птицеферма. 

 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, изм. и доп. в 

ДВ., бр. 22/11.03.2014 г., чл. 45 и чл. 46, ал. 2 от Наредба № 7/2004 г. на МРРБ. Проектът да 

отговаря на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл. 24а от ЗОЗЗ, обявен в ДВ., бр. 39/2011 г. 

 Преписката да се комплектува с актуални скици и ситуация на имота и транспортно-

комуникационна схема — пътна част, съгласуване с „КАТ“ Пловдив. 
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 Да се представят трасировъчни данни и площи на новообразуваното УПИ. 

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

 Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9 м., улици тупик – 6 м. 

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

 

 2. Общински Съвет - Раковски одобрява задание за изработване на ПУП-ПРЗ, на 

основание чл. 124б от ЗУТ.  

 3. Общински Съвет - Раковски дава предварително съгласие за провеждане на 

трасета на техническата инфраструктура, които преминават по имоти публична общинска 

собственост с НТП: полски, ведомствен, горски, местен път и отводнителни и напоителни 

канали съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗОЗЗ при спазване изискванията на чл. 29 от ЗОЗЗ и чл. 30, ал. 

3 от ППЗОЗЗ. (при необходимост) 

 На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 29, ал. 1 от Закона за опазване на земеделските земи 

(ЗОЗЗ) и чл. 30 от Правилника за приложение на Закона за опазване на земеделските земи 

(ППЗОЗЗ), Общински съвет - Раковски: 

 3.1. Дава предварително съгласие за утвърждаване на транспортен достъп за УПИ 

000195,000746,000747 - за земеделска дейност, птицеферма през ПИ-000570 - полски път - 

публична общинска собственост. 

 

 3.2. Дава предварително съгласие за провеждане на процедура за промяна 

предназначението на части от: ПИ 000570 - полски път - публична общинска собственост. 

 3.3. Общинският съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие – две 

години.  

 3.4. Възлага на Й. Й. Г., с адрес гр. Раковски, ул. “П. В.“ № ***, собственик на поземлен 

имот № 0007** и поземлен имот № 0007** с НТП - пасища, мери и на УПИ I-195 - птицеферма, 

местност „Стара Боклоджа“ в землището на гр. Раковски, област Пловдив, община Раковски, 

за образуване на УПИ 000195,000746,000747 - за земеделска дейност, птицеферма, да 

проведе процедура за промяна на предназначението на част от ПИ 000570 - полски път - 

публична общинска собственост.  

 

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

определеното за това място в сградата на общината и да се публикува на интернет 

страницата на общината, както и в един местен вестник  (на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ). 

 

 

МОТИВИ: В деловодството на Общинска администрация - Раковски е постъпило Заявление, вх. 

№ 94Н-01-110 от 10.12.2019 г. от инж. Н. А. К. - пълномощник на Й. Й. Г., с адрес гр. Раковски, 

общ. Раковски, област Пловдив, ул. „П. В.“ № ***, собственик на поземлени имоти № 0007** и 

№ 0007** с НТП - пасища, мери и на УПИ I-195 - птицеферма, местност „Стара Боклоджа“ в 

землището на гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив, за образуване на УПИ 

000195,000746,000747 - за земеделска дейност, птицеферма. 

 Към искането са приложени следните документи: Решение № 6 от 18.05.2006 г. на МЗГ, 

ОД “Земеделие и гори“ гр. Пловдив на Комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ, Техническо 

задание за изработване на ПУП-ПРЗ, Скица предложение за ПУП-ПРЗ, Скици на имотите, 

Основни данни за имотите в съществуващо положение, Пълномощно със заверка на 

подписите рег. № 5140/25.09.2019 г. на Иванка Пачова – Секретар на Община Раковски и 

Актове за собственост. 
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Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 13       

Против: 8        

Възд.се: 0                                      

 

 

                                                 Председател на Общински съвет Раковски: 

            /Рангел Матански/  

 

     

 

                                   

 

1. Рангел Георгиев Матански – за  

2. Йосиф Серафимов Ячев – за  

3. Любов Степановна Кориновска – за 

4. Генчо Тодоров Тодоров – за  

5. Пламен Йовков Марин – за  

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 – против 

12. Стефан Самуилов Марушкин – против 

13. Петко Димитров Колев – против 

14. Стефан Йозов Пенсов – за  

15. Анелия Францова Гечева – за  

16. Георги Николов Тотов – за  

17. Костадин Дечев Иванов – против 

18. Йовко Георгиев Николов – против 

19. Росица Иванова Пеева – против 

20. Йосиф Божидаров Стрехин – против  

21. Ангел Николов Кордов – против 
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Р Е Ш Е Н И Е № 40 

 
Взето с Протокол № 3/18.12.2019 г. от  заседание на Общински съвет - Раковски 

 

 

Относно: Промяна формата на собственост на ПИ № 48948.39.175, находящ се в с. Момино 

село, Община Раковски, Пловдивска област, местността „Савака” от публична общинска 

собственост /ПОС/ в частна общинска собственост /ЧОС/. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от ЗОС и чл. 3, ал. 2 от Наредба за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, на имот. 

 

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

 

Р Е Ш И: 

 

 

Поради липса на мнозинство от две трети от общия брой на съветниците съгласно чл. 

6, ал. 3 от ЗОС: 

 

 1. Общински съвет – Раковски не обявява за частна общинска собственост имот: № 

48948.39.175 с площ 5021 кв. м., находящ се в с. Момино село, Община Раковски, Пловдивска 

област, местността „Савака” с НТП „Др. селскостопанска територия“, Акт за публична 

общинска собственост № 3498/17.04.2013 г. 

 
 

МОТИВИ: С решение № 836, взето с протокол № 54/25.06.2019 г. на заседание на Общински 

съвет – Раковски е дадено съгласие за промяна НТП на гореописаните имоти – публична 

общинска собственост /ПОС/, съгласно чл. 25, ал. 9 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл. 78а от 

ППЗСПЗЗ.  

 В тази връзка Началника на ОСЗ - Раковски на основание чл. 78а от ППЗСПЗЗ 

назначава комисия и след извършена проверка на място и съставен констативeн протокол от 

04.12.2019 год. на Комисията, е извършена промяна в НТП на имота, както следва:  

 Поземлен имот № 48948.39.175 с площ 5021 кв. м. от „Пасище, мера“ на „Др. 

селскостопанска територия“. 

  

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 13       

Против: 8        

Възд.се: 0                                      

 

 

                                                 Председател на Общински съвет Раковски: 

            /Рангел Матански/  
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1. Рангел Георгиев Матански – за  

2. Йосиф Серафимов Ячев – за  

3. Любов Степановна Кориновска – за 

4. Генчо Тодоров Тодоров – за  

5. Пламен Йовков Марин – за  

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 – против 

12. Стефан Самуилов Марушкин – против 

13. Петко Димитров Колев – против 

14. Стефан Йозов Пенсов – за  

15. Анелия Францова Гечева – за  

16. Георги Николов Тотов – за  

17. Костадин Дечев Иванов – против 

18. Йовко Георгиев Николов – против 

19. Росица Иванова Пеева – против 

20. Йосиф Божидаров Стрехин – против  

21. Ангел Николов Кордов – против 
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Р Е Ш Е Н И Е № 41 

 
Взето с Протокол № 3/18.12.2019 г. от  заседание на Общински съвет - Раковски 

 

 

Относно: Утвърждаване и приемане на план-сметка от ОП „Благоустрояване и превенция“ – 

Община Раковски.  

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.14 от 

Наредбата за създаване, управление и осъществяване на контрол на общински предприятия 

на територията на община Раковски и чл. 27, ал. 2 от Правилник за организацията и дейността 

на общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“. 

 

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

 

Р Е Ш И: 

 

 Утвърждава финансовата План-сметка на ОП „Благоустрояване и превенция“ – 

Община Раковски за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. 

 

 

МОТИВИ: В изпълнение на чл. 27, ал. 2 от Правилник за организацията и дейността на 

общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“, приет от Общински съвет – Раковски 

с решение №275, взето с протокол №19/25.01.2017г. директорът на общинско предприятие 

„Благоустрояване и превенция“ изготвя план-сметка за необходимите му бюджетни средства 

за следващата година, която предоставя за утвърждаване на кмета на Община Раковски, 

който от своя страна внася същата за разглеждане и утвърждаване от Общински съвет – 

Раковски. 

С вх.писмо № 00-120-25/13.12.2019г. директорът на общинско предприятие 

„Благоустрояване и превенция“ е внесъл в деловодството на  Община Раковски предложение 

за необходимите му бюджетни средства за 2020 година, разписани в план-сметка по 

съответните дейности и параграфи. 

 

 

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 13       

Против: 8        

Възд.се: 0                                      

 

 

                                                 Председател на Общински съвет Раковски: 

            /Рангел Матански/  
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1. Рангел Георгиев Матански – за  

2. Йосиф Серафимов Ячев – за  

3. Любов Степановна Кориновска – за 

4. Генчо Тодоров Тодоров – за  

5. Пламен Йовков Марин – за  

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 – против 

12. Стефан Самуилов Марушкин – против 

13. Петко Димитров Колев – против 

14. Стефан Йозов Пенсов – за  

15. Анелия Францова Гечева – за  

16. Георги Николов Тотов – за  

17. Костадин Дечев Иванов – против 

18. Йовко Георгиев Николов – против 

19. Росица Иванова Пеева – против 

20. Йосиф Божидаров Стрехин – против  

21. Ангел Николов Кордов – против 
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Р Е Ш Е Н И Е № 42 

 
Взето с Протокол № 3/18.12.2019 г. от  заседание на Общински съвет - Раковски 

 

 

Относно: Определяне размера на трудовите възнаграждения на Кмета на Община Раковски, 

Кметовете на кметства и Кметски наместник.  

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 5 и чл. 38, ал. 7 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 5, ал. 16 от ПМС № 67 за заплатите в бюджетните организации и 

дейности. 

 

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

 

Р Е Ш И: 

 

1.  Общински съвет Раковски на основание чл. 21, ал. 1, т. 5 и чл. 38, ал. 7 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, чл. 5, ал. 16 от ПМС № 67 

за заплатите в бюджетните организации и дейности, определя основно трудово 

възнаграждение на Кмета на Община  Раковски, Кметовете на кметства и Кметски 

наместник, считано от 01 януари 2020 г., както следва: 

                       

                          1.1. Кмет на община Раковски – 70% от максимално определения размер, 

съгласно чл. 5, ал. 16 от ПМС № 67/2010 г.  

                         1.2. Кметове на кметства и Кметски наместник: 

                                                                                                2020 година 

Кмет на кметство Белозем с население над 

2500 души        

1375 лв. 

Кмет на кметство Стряма  с население над 

2500 души                 

1375 лв. 

Кмет на кметство Чалъкови с население от 501 

до 2500 души        

1265 лв. 

Кмет на кметство Шишманци с население от 

501 до 2500 души        

1210 лв. 

Кмет на кметство Момино село с население 

от 501 до 2500 души        

1210 лв. 

Кметски наместник Болярино с население 

под 350 души 

1030 лв. 

 

2. Към основните месечни възнаграждения, определени в т. 1, се начисляват 

допълнителни месечни възнаграждения за трудов стаж и професионален опит – 1 

на сто за всяка прослужена година. 

 

3. От начислените възнаграждения по т. 1 и т. 2 се правят удръжки за сметка на 

осигурените лица за осигурителни вноски по Кодекса за социално осигуряване, 
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Закона за здравно осигуряване, за данък съгласно Закона за данъците върху 

доходите на физическите лица, за други удръжки, определени със закон. 

 

 

 

МОТИВИ: Общинският съвет определя размера на трудовите възнаграждения на кмета на 

общината и кметовете на селища в рамките на действащата нормативна уредба.  

              С Постановление на Министерският съвет № 4 от 10 януари 2019 г., обнародвано в 

Държавен вестник бр. 5/2019 год., считано от 1 януари 2019 година беше отменено 

Приложение № 5 към чл. 2, т. 4 в ПМС № 67/2010 год., съдържащо таблица на длъжностните 

наименования, минималните и максималните размери на основни месечни заплати на 

кметовете, заместник-кметовете и кметските наместници. Беше създадена нова ал. 16 на чл. 

5, с която се определиха нови, по-високи лимитни ограничения за размерите на 

индивидуалните основни месечни заплати на „изборните длъжности“. По силата на 

измененията, конкретните размери на индивидуалните основни месечни заплати на 

кметовете на общини и кметства се определят от съответния общински съвет по реда и 

условията на ЗМСМА, като размерът на определените заплати не може да надхвърля 

основната месечна заплата на министър.   

 

 

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 13       

Против: 8        

Възд.се: 0                                      

 

 

                                                 Председател на Общински съвет Раковски: 

            /Рангел Матански/  

 

    

 

 

 

                                   

1. Рангел Георгиев Матански – за  

2. Йосиф Серафимов Ячев – за  

3. Любов Степановна Кориновска – за 

4. Генчо Тодоров Тодоров – за  

5. Пламен Йовков Марин – за  

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 – против 

12. Стефан Самуилов Марушкин – против 

13. Петко Димитров Колев – против 

14. Стефан Йозов Пенсов – за  

15. Анелия Францова Гечева – за  

16. Георги Николов Тотов – за  

17. Костадин Дечев Иванов – против 

18. Йовко Георгиев Николов – против 

19. Росица Иванова Пеева – против 

20. Йосиф Божидаров Стрехин – против  

21. Ангел Николов Кордов – против 
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Р Е Ш Е Н И Е № 43 

 
Взето с Протокол № 3/18.12.2019 г. от  заседание на Общински съвет - Раковски 

 

 

Относно: Отпускане на еднократни помощи. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 7, чл. 8, т. 3 от Наредбата за 

подпомагане на социално слаби граждани от бюджета на Община Раковски. 
 

По предложение на: Георги Николов Тотов – Председател на ПК „Здравеопазване и 

социални дейности”  

Р Е Ш И: 

 

 Да бъде отпусната еднократна помощ на следните лица: 

 

1. М. Л. С., ЕГН: 580321**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. „З. Б.” № *, в 

размер на 100 /сто/ лева. 

 

2. Г. В. В. с ЕГН: 590101**** и постоянен адрес: гр. Раковски, общ. Раковски, ул. „А.” № **, в 

размер на 100 /сто/ лева. 

 

3. П. С. Л. с ЕГН: 821012**** и постоянен адрес: гр. Раковски, общ. Раковски, ул. „Я. Я.” № 

**, в размер на 100 /сто/ лева. 

 

4. О. В. О. с ЕГН: 520919**** и постоянен адрес: с. Стряма, общ. Раковски, ул. „Г. С. Р.” № 

**, в размер на 100 /сто/ лева. 

 

5. Е. И. П. с ЕГН: 461026**** и постоянен адрес: гр. Раковски, общ. Раковски, ул. „А.” № *, в 

размер на 100 /сто/ лева. 

 

6. А. Й. Б. с ЕГН: 511123**** и постоянен адрес: гр. Раковски, общ. Раковски, ул. „Ф. Т.” № *, 

в размер на 100 /сто/ лева. 

 

7. А. В. Б. с ЕГН: 361205**** и постоянен адрес: гр. Раковски, общ. Раковски, ул. „Х. С.” № *, 

в размер на 100 /сто/ лева. 

 

8. Г. К. Г. с ЕГН: 600718**** и постоянен адрес: с. Чалъкови, общ. Раковски, ул. „И. В.” № **, в 

размер на 100 /сто/ лева. 

 

9. М. П. С. с ЕГН: 380505**** и постоянен адрес: гр. Раковски, общ. Раковски, ул. „М.” № *, 

в размер на 100 /сто/ лева. 

 

10. В. А. Е. с ЕГН: 600318**** и постоянен адрес: гр. Раковски, общ. Раковски, ул. „Р. С.” № *, 

в размер на 100 /сто/ лева. 

 

11. Т. Р. Г. с ЕГН: 771114**** и постоянен адрес: с. Белозем, общ. Раковски, ул. „Л.” № **, в 

размер на 100 /сто/ лева. 

 

12. И. Й. Р. с ЕГН: 810512**** и постоянен адрес: гр. Раковски, общ. Раковски, ул. „П.” № **, в 

размер на 500 /петстотин/ лева. 
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13. Х. М. О. с ЕГН: 760927**** и постоянен адрес: с. Стряма, общ. Раковски, ул. „Л.” № *, в 

размер на 100 /сто/ лева. 

 

14. Г. Й. Д. с ЕГН: 630406**** и постоянен адрес: гр. Раковски, общ. Раковски, ул. „С. I” № **, 

в размер на 100 /сто/ лева. 

 

15. Й. М. М. с ЕГН: 640304**** и постоянен адрес: гр. Раковски, общ. Раковски, ул. „Г. П.” № 

*, в размер на 100 /сто/ лева. 

 

16. Д. Ч. Г. с ЕГН: 430131**** и постоянен адрес: гр. Раковски, общ. Раковски, ул. „Ф. С.” № 

**, в размер на 100 /сто/ лева. 

 

17. С. Й. А. с ЕГН: 580419**** и постоянен адрес: гр. Раковски, общ. Раковски, ул. „Р. Д.” № 

**, в размер на 100 /сто/ лева. 

 

18. Г. Й. П. с ЕГН: 480114**** и постоянен адрес: гр. Раковски, общ. Раковски, ул. „Я.” № *, в 

размер на 100 /сто/ лева. 

 

19. П. П. Б. с ЕГН: 590619**** и постоянен адрес: с. Белозем, общ. Раковски, ул. „Д.” № *, в 

размер на 100 /сто/ лева. 

 

20. М. П. П. с ЕГН: 720108**** и постоянен адрес: гр. Раковски, общ. Раковски, ул. „Д.” № *, в 

размер на 100 /сто/ лева. 

 

21. С. Р. Б. с ЕГН: 540919**** и постоянен адрес: гр. Раковски, общ. Раковски, ул. „Т.” № *, в 

размер на 100 /сто/ лева. 

 

22. Й. А. А. с ЕГН: 960803**** и постоянен адрес: гр. Раковски, общ. Раковски, ул. „Х. С.” № 

**, в размер на 100 /сто/ лева. 

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 20       

Против: 0  

Възд.се: 1                                    

 

 

 

 

                                                 Председател на Общински съвет Раковски: 

            /Рангел Матански/  

 

               

1. Рангел Георгиев Матански – за  

2. Йосиф Серафимов Ячев – за  

3. Любов Степановна Кориновска – за 

4. Генчо Тодоров Тодоров – за  

5. Пламен Йовков Марин – за  

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 – възд. се 

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 
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