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  Р Е Ш Е Н И Е № 249 
 

Взето с Протокол № 16/28.01.2021 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Приемане Отчета за дейността на Общински съвет и неговите комисии за 

периода 01.07.2020 – 31.12.2020 г.. 

 

На основание: чл. 21, ал. 2 и чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА. 

 

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

Раковски 

 

 

Р Е Ш И: 

 
На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА, Общински съвет – Раковски приема 

отчета за дейността на Общински съвет и неговите комисии за периода 01.07.2020 – 

31.12.2020 г. 
 

 

МОТИВИ: Съгласно чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА Председателят на общинския съвет изготвя 

и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и неговите 

комисии. В изпълнение на разпоредбата предоставям настоящия отчет за дейността 

на Общински съвет и неговите комисии за периода 01.07.2020 – 31.12.2020 г.. 

 

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 21      

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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Отчет за работата  

на Общински съвет Раковски за периода  

01.07.2020 – 31.12.2020 г. 

 
 

    

  Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

 

             Като орган на местното самоуправление Общинският съвет съвместно с 

Общинска администрация работи за подобряване условията за живот на жителите на 

Община Раковски. 

   Работата на общинския съвет и неговите комисии се определя и осъществява в 

съответствие с нормативните изисквания и действащата законова уредба на Република 

България и е подчинена на стремежа за защита на обществения интерес, компетентност 

и откритост. 

  През отчетния период са проведени 6 редовни заседания, на които са гласувани 

83 решения. 

  Областният управител на област Пловдив, съгласно правомощията му,  

произтичащи от чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА, е върнал на Общински съвет – Раковски за 

повторно разглеждане 3 решения - Решение № 144, взето с Протокол № 9 от 25.06.2020 г.; 

Решение № 198 взето с Протокол № 12 от 30.09.2020 г.; Решение № 228, взето с Протокол 

№ 14 от 24.11.2020 г. Трите решения Общински съвет превежда в законосъобразен вид 

съответно с Решение № 160, взето с Протокол № 10/21.07.2020 г.  от сесия, проведена през 

месец юли; Решение № 211, взето с Протокол № 13/29.10.2020 г.  от сесия, проведена 

през месец октомври и Решение № 233, взето с Протокол № 15/16.12.2020 г.  от сесия, 

проведена през месец декември. Две решения са оспорени пред Административен 

съд-Пловдив - Решение № 140, взето с Протокол № 9 от 25.06.2020 г. и Решение № 169, взето 

с Протокол № 10 от 21.07.2020 г.. 

  В изпълнение на правомощията си по чл. 45, ал. 5  Кметът на Общината не е 

връщал за ново обсъждане или оспорил пред съда актове /решения/ на Общински 

съвет.   

  Всички решения на Общински съвет са взети с изискуемото от закона мнозинство 

и начин на гласуване.  

 Основен вносител на проектите за решения е Общинската администрация, в 

лицето на Кмета  на Общината.  

  Съгласно Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – 

Раковски, неговите комисии и взаимодействието с Общинска администрация, в 

Общински съвет са създадени шест постоянни комисии (ПК): 

- “Бюджет и финанси”;  

- “Законност и обществен ред, местно самоуправление, нормативна уредба и 

регионална политика, предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси”; 

- “Здравеопазване и социална дейност”; 

- ”Образование, спорт, туризъм, култура и религия”; 

- “ТСУ, околна среда, пътна и селищна мрежа и благоустройство”; 

- “Управление на общинската собственост”, 

чиято дейност се осъществява на основание чл. 49 и чл. 50 от ЗМСМА и в съответствие с 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Раковски, неговите 

комисии и взаимодействието с Общинска администрация. 

 Постъпилите проекти за решения се обсъждат в заседания на постоянните 

комисии, които се провеждат преди всяко заседание и са открити. За всяко заседание 

се води протокол.   

 Присъствието на заседанията на общинските съветници е редовно, като няма 

непроведено заседание на постоянна комисия поради липса на кворум. 
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 Отсъствията са по уважителни причини /служебна ангажираност, заболяване/, 

като предварително съм бил уведомяван за отсъствието. 

Всяка от постоянните комисии е провела по 6 заседания, на които са разгледани 

общо 83 докладни записки и предложения, взети са 83 становища. 

 

Присъствието на общинските съветници на заседания на постоянни комисии по месеци 

е както следа: 

 20.07.2020 г. – присъстват 21 общински съветници. 

 25.08.2020 г. – присъстват 20 общински съветници. Отсъства Йовко Николов. 

 29.09.2020 г. – присъстват 21 общински съветници.  

 28.10.2020 г. – присъстват 20 общински съветници. Отсъства Йосиф Стрехин. 

 23.11.2020 г. – присъстват 19 общински съветници. Отсъстват Стефан Марушкин и 

Стефан Пенсов. 

 15.12.2020 г. – присъстват 21 общински съветници. 

 

Присъствието на общинските съветници на редовните заседания  за отчетния период е 

както следва:  

 21.07.2020 г. – присъстват 21 общински съветници; разгледани са 15  докладни и 

предложения; приети са 17 решения. 

 26.08.2020 г. - присъстват 20 общински съветници; разгледани са 17 докладни и 

предложения; приети са 18 решения.  

 30.09.2020 г. - присъстват 21 общински съветници; разгледани са 15 докладни и 

предложения; приети са 16 решения; 

 29.10.2020 г. - присъстват 20 общински съветници; разгледани са 10 докладни и 

предложения; приети са 12 решения.  

 24.11.2020 г. - присъстват 19 общински съветници; разгледани са 9 докладни и 

предложения; приети са 10 решения; 

 16.12.2020 г. - присъстват 21 общински съветници; разгледани са 14 докладни и 

предложения; приети са 16 решения. 

 

През отчетния период са приети две решения, касаещи организацията и работата на 

Общински съвет:  

- С Решение № 177/26.08.2020 г. е приет Доклад, изготвен по реда на чл. 3, ал. 8 и чл. 

16, ал. 1 и ал. 7 от Наредбата за организацията и реда  за извършване на проверки 

на декларации и установяване на конфликт на интереси /НУРИПДУКИ/.; 

- С Решение № 207/30.09.2020 г. Приемане на Правилник за изменение и 

допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – 

Раковски, неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация; 

 

 

Общински съвет – Раковски със свои решения е приел следните изменения и допълнения 

в действащите подзаконови нормативни актове: 

- С Решение № 193/26.08.2020 г. е приета Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба за реда за издаване на разрешение за поставяне и разрешение за 

ползване на рекламно-информационни елементи върху-недвижими имоти на 

територията на Община Раковски; 

 

 Разгледани и приети са 32 решения, свързани с актуализиране на Годишната 

програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост, промяна 

формата на собственост на имоти общинска собственост,  промяна на начина на 

трайно ползване на поземлени имоти общинска собственост, отдаване под наем и 

продажба на имоти – общинска собственост, учредяване право на ползване и др.  

 Тринадесет са решенията за одобрени проекти за изработване на подробни 

устройствени планове, разрешение за изработване на подробни устройствени планове 
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и даване на предварително съгласие за изменение на подробни устройствени и 

кадастрални планове.  

             С Решение № 164/21.07.2020 г. е прието закупуване на Специален автомобил-

транспортен тежковоз, оборудван с песъкарна уредба и гребло за зимно 

снегопочистване. 

             С Решение № 175/21.07.2020 г. е прието именуване на улица, находяща се на 

територията на гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив. 

             С Решение № 179/26.08.2020 г. е приета информация за извършените от Кмета на 

Общината вътрешни компенсирани промени по уточнения годишен план на дейностите 

“Държавна отговорност” и “Общинска отговорност”  по бюджета на община Раковски за 

времето от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г.  

             Също така са одобрени 5 решения, свързани с образованието - за разрешение 

за съществуването на паралелки с брой на учениците под нормативно определения за 

учебната 2020/2021 година; разрешение за съществуването на подготвителна група към 

ОУ „Отец Паисий“ - село Стряма; одобряване финансирането на маршрутите на 

училищните автобуси, неподлежащи на компенсиране; предоставяне за 

преимуществено ползване на моторно превозно средство – училищен автобус – частна 

общинска собственост в полза на ОУ „Отец Паисий“, с. Стряма и приемане на Анализа 

на потребностите от подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в Община 

Раковски. 

             С Решение № 186/26.08.2020г. Общински съвет дава съгласие за предоставяне на 

Оператора „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Пловдив, за безвъзмездно 

стопанисване, поддържане и експлоатация на изградена водопровдна мрежа и 

съоръжения на територията на Община Раковски. 

             С Решение № 189/26.08.2020г. Общински съвет дава съгласие за предоставяне на 

Общински активи на ОП „Благоустрояване и превенция”. 

                          С Решение № 212/29.10.2020 г. е приет избор на дипломиран експерт 

счетоводител за извършване на независим финансов одит за 2020 г. на „МБАЛ Раковски“ 

ЕООД. 

             С 2 решения на Общински съвет е прието кандидатстване на Община Раковски 

пред „Предприятие за управление дейностите по опазване на околната среда” 

(ПУДООС) за безвъзмездна финансова помощ за финансиране изпълнението на Обект: 

„Изграждане на част от канализационна мрежа и модулно пречиствателно съоражение 

в с. Белозем, общ. Раковски, област Пловдив и обект: „Улична битова канализация за 

отпадни води към пречиствателна станция-гравитачна и напорна на територията на и.з. 

Раковски в землището на с. Стряма.“. 

             С Решение № 234/16.12.2020 г. е приета план-сметка за приходите и разходите за 

събиране и транспортиране на битови отпадъци, третиране на битови отпадъци в 

съоръжения и инсталации и поддържане на чистотата на териториите за обществено 

ползване в населените места  на община Раковски  за 2021 година. 

 Всети са решения за приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Община 

Раковски към 30.06.2020 г. и към 31.12.2019 г.; промяна в разпределението на целевата 

субсидия за капиталови разходи, утвърдена с чл. 50 от ЗДБРБ-2020 г.; информация за 

извършените вътрешни компенсирани промени по уточнения годишен план на 

дейностите “Държавна отговорност”, “Общинска отговорност” и “Дофинансиране на 

делегираните от държавата дейности” по бюджета на Община Раковски за времето от 

01.01.2020 г. до 30.09.2020 г.; актуализация на бюджета за 2020 година на Община 

Раковски. 

  С Решение № 189/26.08.2020г., Общински съвет приема включването на имоти, 

които е необходимо да бъдат придобити от Община Раковски за изграждане на 

Околовръстния път с. Стряма, Община Раковски. 

  

 Във връзка с кандидатстване на Общината за финансиране по процедура за 

набиране на проектни предложения са взети 7 решения. 
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През периода 01.07.2020 – 31.12.2020 г. Общински съвет е приел общо 6 решения за 

отпускане на еднократна финансова помощ в размер на 8 900,00 лв.  

 

Приетите решения и протоколи от заседанията са изпращани на Областния управител – 

Пловдив,  Районна прокуратура – Пловдив и Кмета на Общината в законоустановения 

срок. Преписи от приетите решения са били предоставяни и на заинтересованите лица. 

 

Всички актове на Общински съвет – Раковски са били обявявани на интернет страницата 

на Общината www.rakovski.bg, както и на информационното табло на Общински съвет. 

 

Настоящият отчет за дейността на Общински съвет – Раковски и неговите комисии се 

основава, както на статистически данни, така и на  анализа на съдържанието на взетите 

решения.  Изминалия период дава основание на всеки един от нас за реална преценка 

на извършеното до сега и приноса си в общия обем от работа за подобряване на 

местното самоуправление и развитие на общината, осъзнавайки необходимостта от 

взаимните  усилия на всички ни за още по-добри резултати в цялостната работа на 

Общински съвет. 

 

 

С уважение, 

Рангел Матански  

Председател ОбС – Раковски 
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 Р Е Ш Е Н И Е № 250 
 

Взето с Протокол № 16/28.01.2021 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Приемане на Доклад за състоянието на системите за финансово управление 

и контрол на „МБАЛ – Раковски“ ЕООД и Въпросник за самооценка на системите за 

финансово управление и контрол към него. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 2 и чл. 9, ал. 6 от Наредбата за 

формата, съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на информация по 

чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор. 

 

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

Раковски 

 

 

Р Е Ш И: 

           
1. Общински съвет – Раковски приема Доклад за състоянието на системите за 

финансово управление и контрол на „МБАЛ – Раковски“ ЕООД. 

2. Общински съвет – Раковски приема Въпросник за самооценка на системите 

за финансово управление и контрол на „МБАЛ – Раковски“ ЕООД.  

 3. Информацията по Доклада и Въпросника за самооценка да бъде представена 

на Кмета на Община Раковски в срок до 28 февруари 2021 г. 

 

 

МОТИВИ: Съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в 

публичния сектор, Ръководителите на организациите - първостепенни разпоредители с 

бюджет, ежегодно до 31 март представят на министъра на финансите информация за 

функционирането, адекватността, ефикасността и ефективността на системите за 

финансово управление и контрол на търговските дружества, включително лечебните 

заведения, с над 50 на сто държавно и/или общинско участие в капитала; 

Съгласно чл. 9, ал. 6 от Наредбата за формата, съдържанието, сроковете, реда и 

начина за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото 

управление и контрол в публичния сектор ръководителите на търговските дружества с над 

50 на сто общинско участие в капитала представят Доклад и Въпросник за самооценка 

на общински съвет в срок до 10 февруари на следващата година за приемане.  

В Общински съвет – Раковски е постъпило Писмо, вх. № ОбС-23/20.01.2021 г. от Д-р 

Иван Томбашки – Управител на „МБАЛ Раковски“ ЕООД с приложение Доклад за 

състоянието на системите за финансово управление и контрол на „МБАЛ – Раковски“ 

ЕООД и Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол. 

 

 

  

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 № 251 
 

Взето с Протокол № 16/28.01.2021 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Приемане на Годишен отчет за дейността на комисия по стипендиите за 2020 

г.. 

 

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 2020 г. за дейността на комисията по стипендиите, 

съгласно Приложение № 1.           
 

 

МОТИВИ: Със Заповед № ДЗ-6/06.01.2020 г. на Kмета 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 2020 г. 

 

  

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 20 

За: 20      

Против: 0       

Възд.се: 0                           

 

 

    Председател на Общински съвет Раковски: 

           /Рангел Матански/ 
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1. Рангел Георгиев Матански –  

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 

Г-н Рангел Матански се въздържа от гласуване  
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Приложение 1 

 

ДО КМЕТА  

НА ОБЩИНА РАКОВСКИ 

 

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

РАКОВСКИ 

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ, 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Със Заповед № ДЗ-6/06.01.2020 г., издадена на основание чл. 10, ал. 2 от Наредбата 

за условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца и младежи с 

изявени дарби, кметът на община Раковски е назначил 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 изискването за представяне на ежегоден отчет на дейността за 

комисията, представяме на вниманието Ви Годишен отчет за дейността на комисията по 

стипендиите за 2020 г.  

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2020 Г. ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ПО СТИПЕНДИИ, 

назначена на основание чл. 10, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за 

осъществяване на специална закрила на деца и младежи с изявени дарби 

 

 За отчетния период Комисия по стипендиите, назначена със Заповед             № ДЗ-

6/06.01.2020 г. на кмета на Община Раковски е организирала и провела една  конкурсна 

сесия. В резултат на постъпили искания през априлската сесия, са отпуснати девет 

годишни стипендии на основание чл. 18, ал. 5 от настоящата наредба и един брой 

еднократно финансово подпомагане, съгласно чл. 20 от наредбата, както следва: 

 

 

1. За постъпило искане с Вх. № 94Т-493-1/ 24.04.2020 г.,  на основание  чл. 18, 

ал. 5 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца 

и младежи с изявени дарби, комисията е отпуснала сума в размер на 1220 лв. на В. Л. Т., 

спечелила  3-то място в кат. до 54 кг. на Балкански шампионат по борба свободен стил 

за кадетки в гр. Пловдив на 06.10.2019 г. и 3-то място на Държавен лично-отборен 

шампионат по свободна борба-момичета до 54 кг., провел се в гр. Бургас на 12-

13.04.2019 г. 

 

2. За постъпило искане с Вх. № 94Й-1863-1/ 24.04.2020 г.,  на основание  чл. 18, 

ал. 5 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца 

и младежи с изявени дарби, комисията е отпуснала сума в размер на 1220 лв. на Я. Й. Г., 

спечелил 1-Во място в кат. +90 кг. на Международен турнир по джудо, провел се в през 

октомври 2019 г. в гр. Франкфурт, Германия, 1-во място в кат. +90 кг. на Международен 

турнир Хасково, провел се през май 2019 г.  в град Хасково и др.  

 

3. За постъпило искане с Вх. № 94В-1722-1/ 24.04.2020 г.,  на основание  чл. 18, 
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ал. 5 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца 

и младежи с изявени дарби, комисията е отпуснала сума в размер на 1220 лв. на М. А. 

К., спечелила 1-во място на Държавен лично-отборен шампионат по свободна борба-

кадетки, в кат. над 65 кг., провел се в гр. Бургас и 1-во място на Държавен лично-отборен 

шампионат по свободна борба-кадетки, в кат. над 65 кг., провел се в гр. Пловдив.   

 

 

4.  За постъпило искане с Вх. № 94И-274-1/ 24.04.2020 г.,  на основание  чл. 18, 

ал. 5 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца 

и младежи с изявени дарби, комисията е отпуснала сума в размер на 1220 лв. на С. С. 

Р., спечелила 1-во място на Международен турнир „Виктория къп”, провел се в гр. София 

пре ноември 2019 г., 2-ро място на Международен турнир „Диляна”, провел се в гр. 

Пазарджик и др. 

 

5. За постъпило искане с Вх. № 94А-246-1/ 24.04.2020 г.,  на основание  чл. 18, 

ал. 5 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца 

и младежи с изявени дарби, комисията е отпуснала сума в размер на 1220 лв. на И. И. 

В., спечелила 1-во място на Държавно първенство ансамбли „Б” категория ДМВ до 10 год., 

провел се в гр. София през юни 2019 г.,3-то място на Международен турнир по 

художествена гимнастика „Меджик къп” 2019, провел се в гр. София. 

 

6. За постъпило искане с Вх. № 94Д-242-1/ 24.04.2020 г.,  на основание  чл. 18, 

ал. 5 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца 

и младежи с изявени дарби, комисията е отпуснала сума в размер на 1220 лв. на М. Н. 

Л., спечелила 1-во място на Държавно първенство ансамбли „Б” категория ДМВ до 10 год., 

провел се в гр. София през юни 2019 г., 3-то място на Международен турнир по 

художествена гимнастика „Меджик къп” 2019, провел се в гр. София и др. 

 

7. За постъпило искане с Вх. № 94Л-776-1/ 24.04.2020 г.,  на основание  чл. 18, 

ал. 5 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца 

и младежи с изявени дарби, комисията е отпуснала сума в размер на 1220 лв. на С. Р. 

Н., спечелил 2-ро място на Национална индивидуална верига „Млади таланти” / 

състезание по бадминтон/, провел се в гр. Хасково, 3-то място на Национална 

индивидуална верига „Млади таланти” / състезание по бадминтон/, провел се в гр. 

Гълъбово и др. 

 

8. За постъпило искане с Вх. № 94М-1239-1/ 24.04.2020 г.,  на основание  чл. 18, 

ал. 5 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца 

и младежи с изявени дарби, комисията е отпуснала сума в размер на 1220 лв. на П. И. 

З., спечелила 2-ро място на Национален турнир за всестранна езда, провел се в гр. Русе, 

1-во място на Открит турнир по прескачане на препятствия, провел с в с. Житница, 1-во 

място на Държавно първенство по всестранна езда, провел се в гр. Шумен и др. 

 

 

9. За постъпило искане с Вх. № 94Е-795-1/ 24.04.2020 г.,  на основание  чл. 18, 

ал. 5 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца 

и младежи с изявени дарби, комисията е отпуснала сума в размер на 1220 лв. на А. И. 

Л., спечелил 1-во място на Фолклорен фестивал „Струма пее”, провел се в община 

Невестино, 1-во място на Фолклорен фестивал „Песни край Марица”, провел се в с. 

Доситеево, 1-во място на Фолклорен фестивал „С песните на Тодор Кожухаров”, провел 

се в гр. Хасково и др. 

 

10. За постъпило искане с Вх. № 94Ю-67-1/ 14.04.2020 г.,  на основание  чл. 20 от 

Наредбата за условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца и 
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младежи с изявени дарби, комисията е отпуснала сума в размер на 200 лв.    / протокол 

№ 1/ 08.05.20 г, решение № 2 на комисията/на Г. Р. М., спечелила 1-во място на Коледен 

турнир по лека атлетика „Пълдин-2019”, провел се в гр. Пловдив. 

 

 

Решенията на комисията са публикувани на официалната интернет страница 

на Община Раковски – www.rakovski.bg и в информационния център на Общинска 

администрация – Раковски в срок, съгласно Наредбата. 

 

 

 

Ана Белчева 

Председател – Комисия по стипендии 
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Р Е Ш Е Н И Е № 252 
 

Взето с Протокол № 16/28.01.2021 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Определяне размера на трудовите възнаграждения на Кметовете на Кметства 

и Кметски наместник считано от 01 януари 2021 г.. 

 

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 Кметовете на кметства и Кметски наместник, считано от 01 януари 

2021 г., както следва: 
                       

 1.1. Кметове на кметства и Кметски наместник: 

                                                                                                2021 година 

Кмет на кметство Белозем с население над 

2500 души        

1475 лв. 

Кмет на кметство Стряма с население над 

2500 души                 

1475 лв. 

Кмет на кметство Чалъкови с население от 501 

до 2500 души        

1465 лв. 

Кмет на кметство Шишманци с население от 

501 до 2500 души        

1310 лв. 

Кмет на кметство Момино село с население 

от 501 до 2500 души        

1310 лв. 

Кметски наместник Болярино с население под 

350 души 

1130 лв. 

 

 

 1.2. Към основните месечни възнаграждения, определени в т. 1.1, се начисляват 

допълнителни месечни възнаграждения за трудов стаж и професионален опит – 1 на сто 

за всяка прослужена година. 

 

 1. 3. От начислените възнаграждения по т. 1.1 се правят удръжки за сметка на 

осигурените лица за осигурителни вноски по Кодекса за социално осигуряване, 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 

кметовете на селища в рамките на действащата нормативна уредба.  
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 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 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: 11      

Против: 8       

Възд.се: 2                           

 

 

    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 – възд. се 

16. Георги Николов Тотов – възд. се 

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 № 253 
 

Взето с Протокол № 16/28.01.2021 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Информация за извършените вътрешни компенсирани промени по уточнения 

годишен план на дейностите “Държавна отговорност”, “Общинска отговорност” и 

“Дофинансиране на делегираните от държавата дейности” по бюджета на община 

Раковски за времето от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.. 

 

На основание: чл. 125, ал. 4 от Закона за публичните финанси, чл. 23, ал. 4 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 и т. 16 от Решение № 62 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 

5/31.01.2020 г.. 

 

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

 

 

Р Е Ш И: 

 

Приема информацията за извършените от Кмета на Общината вътрешни 

компенсирани промени по уточнения годишен план на дейностите “Държавна 

отговорност” и “Общинска отговорност” по бюджета на община Раковски за времето от 

01.01.2020 г. до 31.12.2020 г., както следва: 

 

Извършени компенсирани промени  по разходната част на бюджета на ПРБ: 

 

 

І. ДЪРЖАВНИ  ДЕЙНОСТИ §§ 

Изменение

-лв. 

  

 

Група І - Общи държавни служби 

   

В Дейност 1122 - Общинска администрация х х 

1.Заплати и възнаграждения на персонала нает по 

служебни правоотношения 

01-02 -17224 

2.Осигурителни вноски от работодатели за Държавното 

обществено осигуряване (ДОО)  

05-51 -9948 

3.Здравноосигурителни вноски от работодатели  05-60 -212 

4.Вноски за допълнително задължително осигуряване от 

работодатели  

05-80 -4816 

5.Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 

правоотношения  

01-01 +29794 

6.Обезщетения за персонала, с характер на 

възнаграждение  

02-08 +2406 

 

                                                              Общо за дейността: х 0 

   

Функция ІІ - Отбрана и сигурност   
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В Дейност1239 Други дейности по вътрешната сигурност х х 

1.Вода,горива и енергия 10-16 +337 

2.Текущ ремонт  10-30 +270 

3.Материали 10-15 -607 

Общо за дейността: х 0 

В Дейност 1282 Отбранително-мобилизационна 

подготовка, поддържане на запаси и мощности х х 

   

1.За нещатен персонал нает по трудови правоотношения  
02-01 -112 

2.Вноски за допълнително задължително осигуряване от 

работодатели  05-80 -861 

3.Постелен инвентар и облекло 10-13 -100 

4.Разходи за външни услуги 10-20 -5067 

5.Заплати и възнаграждения на персонала нает по 
служебни правоотношения 01-02 +4058 

6.Изплатени суми от СБКО за облекло и други на 

персонала, с характер на възнаграждение 02-05 +545 

7.Осигурителни вноски от работодатели за Държавното 

обществено осигуряване (ДОО)  05-51 +1236 

8.Здравноосигурителни вноски от работодатели  05-60 +301 

Общо за дейността: х 0 

 
 

 

ІІІ. Функция Образование     

В Дейност 1389 - Други дейности по образованието 

  х х 

1.За персонала по извънтрудови правоотношения  02-02 -176 

2.Осигурителни вноски от работодатели за Държавното 

обществено осигуряване (ДОО)  05-51 -835 

3.Здравноосигурителни вноски от работодатели  05-60 -236 

4.Вноски за допълнително задължително осигуряване от 

работодатели  05-80 -409 

5.Текущ ремонт  10-30 -1749 

6.Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 

правоотношения  01-01 +1343 

7.изплатени суми от СБКО за облекло и други на 

персонала, с характер на възнаграждение 02-05 +315 

8.Материали 10-15 +33 

9.Разходи за външни услуги 10-20 +16 
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10.Вода,горива и енергия 10-16 +498 

11.Други разходи, некласифицирани в другите параграфи 

и подпараграфи 10-98 +1200 

Общо за дейността: х 0 

    

   

   

   

 ІV. Функция Здравеопазване   

   

 Дейност 1431 -  Детски ясли, детски кухни и яслени групи 

в детска градина х х 

1.Осигурителни вноски от работодатели за Държавното 

обществено осигуряване (ДОО)  05-51 -3316 

2.Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 

правоотношения  01-01 -2074 

3.За персонала по извънтрудови правоотношения  02-02 +66 

4.изплатени суми от СБКО за облекло и други на 

персонала, с характер на възнаграждение 02-05 +86 

5.Обезщетения за персонала, с характер на 

възнаграждение  02-08 +1639 

6.Осигурителни вноски от работодатели за Държавното 

обществено осигуряване (ДОО)  05-51 +2501 

7.Здравноосигурителни вноски от работодатели  05-60 +1098 

Общо за дейността: х 0 

   

В Дейност 1437 Здравен кабинет в детски градини и 

училища х х 

1.Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 

правоотношения  01-01 -28 

2.изплатени суми от СБКО за облекло и други на 

персонала, с характер на възнаграждение 02-05 -757 

3.Обезщетения за персонала, с характер на 

възнаграждение  02-08 +785 

    

Общо за дейността: х 0 

   

   

Функция V-Социално осигуряване, подпомагане и грижи 

   

   

В Дейност 1526 Центрове за обществена подкрепа х х 

   

mailto:obs@rakovski.bg


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАКОВСКИ 
             п.к. 4150, гр. Раковски, обл. Пловдив, пл. България №1, тел/факс: 05151 24 38, e-mail: obs@rakovski.bg 

 

1.За персонала по извънтрудови правоотношения  02-02 -809 

2.Вода,горива и енергия 10-16 -195 

3.Изплатени суми от СБКО за облекло и други на 

персонала, с характер на възнаграждение 02-05 +109 

4.Обезщетения за персонала, с характер на 

възнаграждение  02-08 +700 

5.Разходи за външни услуги 10-20 +195 

Общо за дейността: х 0 

   
    

В Дейност 1530 - Център за настаняване от семеен тип 
х х 

1.Осигурителни вноски от работодатели за Държавното 

обществено осигуряване (ДОО)  05-51 -371 

3.Материали 10-15 -158 

2.изплатени суми от СБКО за облекло и други на 

персонала, с характер на възнаграждение 02-05 +162 

3.Обезщетения за персонала, с характер на 

възнаграждение  02-08 +207 

4.Осигурителни вноски от работодатели за Учителския 

пенсионен фонд (УчПФ) 05-52 +2 

4.Медикаменти 10-12 +158 

Общо за дейността: х 0 

   
    

В Дейност 532 Програми за временна заетост х х 

    

1.За нещатен персонал нает по трудови правоотношения  
02-01 -128 

2.Обезщетения за персонала, с характер на 

възнаграждение  02-08 +128 

  х х 

    
В Дейност 1562-Центрове за обществена подкрепа х х 

    

2.За нещатен персонал нает по трудови правоотношения  
02-01 -133 

2.Обезщетения за персонала, с характер на 

възнаграждение  02-08 +133 

Общо за дейността: х х 
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ІІ. ОБЩИНСКА ОТГОВОРНОСТ 

 

Група І - Общи държавни служби 
   

В Дейност 2122 - Общинска администрация х х 

1.Вода,горива и енергия 10-16 -4684 

2.Материали 10-15 +3501 

3.Разходи за членски внос  и участие в нетърговски 

организации 46-00 +1183 

     

Общо за дейността: х 0 

   

   

   

В Дейност 2123 Общински съвети    

   

1.изплатени суми от СБКО за облекло и други на 

персонала, с характер на възнаграждение 02-05 -515 

2.Обезщетения за персонала, с характер на 

възнаграждение  02-08 -6 

3.Здравноосигурителни вноски от работодатели  05-60 -989 

4.Вноски за допълнително задължително осигуряване от 

работодатели  05-80 -810 

5.Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 

правоотношения  01-01 +2320 

   

Общо за дейността: х 0 

   

   

   

Функция ІІ - Отбрана и сигурност   

   

В Дейност2239 Други дейности по вътрешната сигурност х х 

1.За нещатен персонал нает по трудови правоотношения  
02-01 -220 

2.Осигурителни вноски от работодатели за Държавното 

обществено осигуряване (ДОО)  05-51 -290 

3.Вноски за допълнително задължително осигуряване от 

работодатели  05-80 -17 

4.изплатени суми от СБКО за облекло и други на 

персонала, с характер на възнаграждение 02-05 +392 
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5.Обезщетения за персонала, с характер на 

възнаграждение  02-08 +118 

6.Здравноосигурителни вноски от работодатели  05-60 +17 

1.Разходи за външни услуги 10-20 +3908 

Общо за дейността: х +3908 

От Резерва 97-00 -3908 

   

 х х 

   

   

ІІІ. Функция Образование     

В Дейност 389 - Други дейности по образованието 

  х х 

1.За нещатен персонал нает по трудови правоотношения  
02-01 -487 

2.За персонала по извънтрудови правоотношения  02-02 -3 

3.Материали 10-15 -780 

4.Разходи за външни услуги 10-20 -6472 

5.Здравноосигурителни вноски от работодатели  05-60 -236 

6.Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 

правоотношения  01-01 +591 

7.изплатени суми от СБКО за облекло и други на 

персонала, с характер на възнаграждение 02-05 +83 

8.Обезщетения за персонала, с характер на 

възнаграждение  02-08 +65 

9.Осигурителни вноски от работодатели за Държавното 

обществено осигуряване (ДОО)  05-51 +50 

10.Здравноосигурителни вноски от работодатели  05-60 +35 

11.Вноски за допълнително задължително осигуряване от 

работодатели  05-80 +7 

12.Храна 10-11 +368 

13.Постелен инвентар и облекло 10-13 +72 

14.Текущ ремонт  10-30 +5990 

15.Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и 

административни санкции 19-81 +461 

16.Вода,горива и енергия 10-16 +256 

Общо за дейността: х 0 

   

Функция V-Социално осигуряване, подпомагане и грижи 

   

   

В Дейност 524 Домашен социален патронаж   
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1.Вноски за допълнително задължително осигуряване от 

работодатели  05-80 -289 

2.Вода,горива и енергия 10-16 -1879 

3.Разходи за външни услуги 10-20 -632 

4.Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 

правоотношения  01-01 +1655 

5.изплатени суми от СБКО за облекло и други на 

персонала, с характер на възнаграждение 02-05 +280 

6.Осигурителни вноски от работодатели за Държавното 

обществено осигуряване (ДОО)  05-51 +159 

7.Здравноосигурителни вноски от работодатели  05-60 +74 

8.Материали 10-15 +399 

9.Текущ ремонт  10-30 +233 

Общо за дейността: х 0 

   

В Дейност 525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.   

 х х 

1.Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 

правоотношения  01-01 -344 

2.Разходи за външни услуги 10-20 -31 

3.изплатени суми от СБКО за облекло и други на 

персонала, с характер на възнаграждение 02-05 +344 

4.Материали 10-15 +18 

5.Разходи за застраховки 10-62 +13 

Общо за дейността: х 0 

   

 

В Дейност-2589Други служби и дейности по социалното 

осигуряване, подпомагане и заетостта х х 

   

1.Разходи за външни услуги 10-20 -97 

2.Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и 

административни санкции 19-01 +97 

Общо за дейността: x 0 

   

Функция VІ – Жил.строителство, благоустрояване и комунално стр-во 

   

   

В Дейност 2603 Водоснабдяване и канализация х х 

   

1.Материали 10-15 -4764 

2.Разходи за външни услуги 10-20 +2563 
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3.Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и 

административни санкции 19-01 +2201 

Общо за дейността: х 0 

   

   

В Дейност 2604 Осветление на улици и площади   

1.Материали 10-15 -2019 

1.Разходи за външни услуги 10-20 -196 

3.Вода,горива и енергия 10-16 +14522 

 

Общо за дейността: х х 

От Резерва 97-00 -12307 

   

В дейност 2606 - Изграждане, ремонт и поддържане на 

уличната мрежа х х 

1.Разходи за външни услуги 10-20 +3737 

2.Разходи за застраховки 10-62 -2822 

3.Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и 

административни санкции 19-01 -915 

Общо за дейността: х 0 

   

В дейност 2619-Други дейности по жилищното 

строителство, благоустройството и регионалното 

развитие х х 

   

1.Материали 10-15 -880 

2.Вода,горива и енергия 10-16 -2061 

1.Разходи за външни услуги 10-20 +630 

2.Текущ ремонт  10-30 +2088 

3Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и 

административни санкции 10-62 +223 

1.Разходи за външни услуги 10-20 +400 

 Х 0 

От Резерва 97-00 -400 

   

 Х Х 

   

   

В Дейност 2622-Озеленяване х х 
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1.За персонала по извънтрудови правоотношения  02-02 -307 

2.Осигурителни вноски от работодатели за Държавното 

обществено осигуряване (ДОО)  05-51 -206 

3.Материали 10-15 -2085 

     

4.За персонала по извънтрудови правоотношения 02-01 +343 

5.Обезщетения за персонала, с характер на 

възнаграждение 02-08 +173 

6.Вода,горива и енергия 10-16 +2082 

Общо за дейността: х 0 

   

   

В Дейност 2623-Чистота х х 

1.Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 

правоотношения  01-01 -5787 

2.Осигурителни вноски от работодатели за Държавното 

обществено осигуряване (ДОО)  05-51 -401 

3.Здравноосигурителни вноски от работодатели  05-60 -176 

4.Вноски за допълнително задължително осигуряване от 

работодатели  05-80 -4209 

5.Постелен инвентар и облекло 10-13 -206 

6.Материали 10-15 -881 

7.Вода,горива и енергия 10-16 -157 

8.За персонала по извънтрудови правоотношения  02-01 +100 

9.изплатени суми от СБКО за облекло и други на 

персонала, с характер на възнаграждение 02-05 +1679 

10.Обезщетения за персонала, с характер на 

възнаграждение 02-08 +10038 

Общо за дейността: х 0 

   

В Дейност 2629 Други дейности по опазване на околната среда  

   

1.Разходи за външни услуги 10-20 -30 

2.Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и 

административни санкции 10-62 +30 

Общо за дейността: х 0 
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Функция VІІ – Почивно дело   

В Дейност 2714 – Спортна база,спорт за всички х х 

1.Материал 

и 10-15 -4597 

2.Вноски за допълнително задължително осигуряване от 

работодатели  05-80 -489 

3.Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 

правоотношения  01-01 +2359 

4.За персонала по извънтрудови правоотношения 02-02 +1705 

5.изплатени суми от СБКО за облекло и други на 

персонала, с характер на възнаграждение 02-05 +498 

6.Обезщетения за персонала, с характер на 

възнаграждение 02-08 +120 

7.Осигурителни вноски от работодатели за Държавното 

обществено осигуряване (ДОО)  05-51 +146 

8.Здравноосигурителни вноски от работодатели  05-60 +214 

9.Постелен инвентар и облекло 10-13 +44 

   

Общо за дейността: х 0 

   

   

В Дейност 2745 Обредни домове и зали   

   

1.Материали 10-15 -1279 

2.Вноски за допълнително задължително осигуряване от 

работодатели  05-80 -106 

3.Здравноосигурителни вноски от работодатели  05-60 -99 

4.За персонала по извънтрудови правоотношения 02-02 +1381 

5.Осигурителни вноски от работодатели за Държавното 

обществено осигуряване (ДОО)  05-51 +97 

6.Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и 

административни санкции 10-62 +6 

   

Общо за дейността: х 0 

   

   
Функция VІІІ – Иконом. Дейности и услуги 
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В Дейност 2832Служби и дейности по поддържане, ремонт 

и изграждане на пътищата х х 

1.Разходи за външни услуги 10-20 -31423 

2.Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и 

административни санкции 10-62 +218 

3.Текущ ремонт  10-30 +31205 

Общо за дейността: х 0 

   

   

   

    

В Дейност 2849-Други дейности по транспорта,пътищата, 

пощите и далекосъобщенията х х 

1.изплатени суми от СБКО за облекло и други на 

персонала, с характер на възнаграждение 02-05 -173 

2.Обезщетения за персонала, с характер на 

възнаграждение 02-08 -36 

3.Разходи за външни услуги 10-20 +6008 

4.Осигурителни вноски от работодатели за Държавното 

обществено осигуряване (ДОО)  05-51 +209 

Общо за дейността: х +6008 

   

От Резерва 97-00 -6008 

 х х 

   

В Дейност 2898-Други дейности по икономиката 

пощите и далекосъобщенията Х Х 

2.Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 

правоотношения 01-01 -418 

1.Обезщетения за персонала, с характер на 

възнаграждение 02-08 +418 

 Х 0 

   

   

   

   

   

   
ІIІ. ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА 

ДЕЙНОСТИ 
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Функция І - Общи държавни служби 

     

В дейност 3122 - Общинска администрация х х 

1.заплати и възнаграждения на персонала нает по 
служебни правоотношения 01-02 -20603 

2.Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 

правоотношения 01-01 +18370 

3.за нещатен персонал нает по трудови правоотношения  
02-01 +287 

4.за персонала по извънтрудови правоотношения 02-02 +1946 
 

  
 

  

Общо за дейността:  

 

 х 0 

   

 В Дейност 532 Програми за временна заетост х х 

   

1.За персонала по извънтрудови правоотношения  02-01 +21 

2.Здравноосигурителни вноски от работодатели  05-60 +23 

3.Обезщетения за персонала, с характер на 

възнаграждение 02-08 +77 

Общо за дейността: Х +121 

От Резерва 97-00 -121 

   

   

В Дейност 3526 Центрове за обществена подкрепа   

   

1.За персонала по извънтрудови правоотношения  02-01 +2470 

3.Обезщетения за персонала, с характер на 

възнаграждение 02-08 +1495 

4.Здравноосигурителни вноски от работодатели  05-60 +338 

6.Осигурителни вноски от работодатели за Държавното 

обществено осигуряване (ДОО)  05-51 +177 

   

 х +4480 

От Резерва 97-00 -4480 
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МОТИВИ: С оглед необходимостта от извършване на компенсирани промени и 

съобразно делегираните ми правомощия с Решение № 62 на Общински съвет – 

Раковски, взето с Протокол № 5/31.1.2020 г., представям на Вашето внимание 

информация за извършените вътрешни компенсирани промени по уточнения 

годишен план на дейностите “Държавна отговорност”, “Общинска отговорност” и 

“Дофинансиране на делегираните от държавата дейности” по бюджета на община 

Раковски за времето от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.. 

  

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 19      

Против: 1       

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 – 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 – 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 № 254 
 

Взето с Протокол № 16/28.01.2021 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти -

общинска собственост за 2021 г.. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал. 9 от Закона за 

общинската собственост и чл. 6 от Наредба за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Раковски. 

 

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

 

 

Р Е Ш И: 

 

            1. Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска 

собственост за 2021 г., съгласно Приложението, неразделна част от настоящото 

решение. 

 2. Възлага на Кмета на Община Раковски да извърши последващи действия за 

изпълнение на решението.           
 

 

МОТИВИ: На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 и ал. 9 от Закона за 

общинската собственост, Общинският съвет приема годишна програма за 

управление и разпореждане с имоти - общинска собственост. В тази връзка и в 

съответствие със Стратегията за управление и разпореждане с общинската 

собственост за периода 2019 – 2023 г., приета с Решение № 47 на Общински съвет - 

Раковски, взето с протокол № 5/31.01.2020 г.. 

  

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 17      

Против: 0       

Възд.се: 4                           

 

 

    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 – възд. се 

14. Стефан Йозов Пенсов – за 

15. Анелия Францова Гечева – за 

16. Георги Николов Тотов – за 

17. Костадин Дечев Иванов – възд. се 

18. Йовко Георгиев Николов – възд. се 

19. Росица Иванова Пеева – за 

20. Йосиф Божидаров Стрехин – възд. се 

21. Ангел Николов Кордов – за 
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ГОДИШНА ПРОГРАМА 

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  ЗА  2021 г. 

 

 
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинската 

собственост за 2021 год. е разработена на основание и в съответствие с изискванията на 

чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост. 

Програмата е насочена към постигане на целите, приоритетите и мерките за 

тяхната реализация, заложени в Стратегията за управление на общинската собственост 

за периода 2020 – 2023 год. Съгласно разпоредбите на закона програмата обхваща:  

 
 Описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за: 

 за продажба; 

 за отдаване под наем; 

 за предоставяне на вещни права – отстъпено право на строеж, ползване, 

пристрояване и надстрояване; 

 Отчуждаване на имоти за общински нужди; 

 Придобиване на имоти от Общината и способите за тяхното придобиване; 

 Определяне на обекти от първостепенно значение за Общината 

При изпълнението на Програмата органите на местното самоуправление и 

отговорните служители от структурните звена на общинската администрация ще се 

ръководят и съобразяват със следните основни принципи, цели и приоритети: 

 Публичност и прозрачност при управление и разпореждане с общинската 

собственост; 

 Отговорно отношение към проблемите на общината и диалог с гражданите; 

 Стриктно спазване на законовите и подзаконови нормативни актове; 

 Свободна и честна конкуренция и равнопоставеност на кандидатите при 

осъществяване на отделните сделки. 

Програмата е основен инструмент, с който се цели регистриране на настъпилите 

промени в сравнение с предходни периоди, отчитане на новите приоритети в развитието 

на общината, при разработване на проектите за бюджет, за всяка година до края на 

мандата на управление, както и при кандидатстването пред различни финансови 

институции, по оперативни програми, проекти за ефективно управление на общинската 

собственост в интерес  на гражданите на общината. 

Общинската собственост е постоянен източник на приходи за общинския бюджет и 

обезпечава финансирането на не малка част от общинските дейности. 

 

II. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ, СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕТО И 

РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

 

Населено място Продажба земя в 

регулация 

Продажба земя 

извън регулация 

Наем терени за 

ВПС 

Раковски 50 000 15 000 3 600 

Стряма - - - 

Белозем 8 000 10 000 - 
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Шишманци - - - 

Болярино - - - 

Момино село 7 000 - - 

Чалъкови - - - 

20% ДДС 13 000 0 720 

ОБЩО очаквани 

приходи 

78 000 25 000 4 320 

 

ІІI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ПРЕДЛАГА ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ ПРЕЗ 

2021 г. 

 

№  

по 

ред 

Данни за имота Предназначение 
Площ в кв. 

м. 

 Гр. Раковски   

 кв. Ген. Николаево   

    

 УПИ Х-2636, кв. 142 Жил. строителство 761 

 УПИ XXХVII-2484, кв. 126 Жил. строителство 756 

 УПИ ІІІ-2504, кв. 141 Жил. строителство 313 

 ПИ 62075.756.111  2 994 

 ПИ 62075.756.112  3 000 

 ПИ 62075.756.113  3 001 

 ПИ 62075.756.114  3 000 

    

 кв. Секирово   

 УПИ I-2171, кв. 151 Жил. строителство 487 

 УПИ ХІІ-2161, кв. 150 Жил. строителство 521 

 УПИ XIX-2221, кв.152 Жил. строителство 309 

    

 с. Белозем   

    

 УПИ IV, кв.93 Жил. строителство 990 

 УПИ IV, кв.95 Жил. строителство 823 

 ПИ 03620.61.14 Друг вид нива 5 344 

    

 с. Чалъкови   

    

 с. Стряма   

    

 с. Момино село   

    

 УПИ 73.267 Жил. строителство 1 058 

 УПИ 73.279 Жил. строителство 688 

 УПИ 48948.501.145 Жил. строителство  1 179 

 УПИ 48948.501.5 Жил. строителство 1 679 

 УПИ 48948.501.146 Жил. строителство 1 280 
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 УПИ 48948.501.614 Жил. строителство 848 

    

 

ІV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ПРЕДЛАГА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И 

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ПРЕЗ 2021 Г. 

1. Терен от 20 кв. м. за поставяне на ВПС пред УПИ III-1705 кв. 103, по плана на с. 

Белозем, общ. Раковски. 

 

2. Земеделска земя:  

№  

по 

ред 

Данни за имота 
Начин на трайно 

ползване 

Площ в кв. 

м. 

 Гр. Раковски   

    

1 ПИ 62075.238.77 Нива 7600 

2 ПИ 62075.238.82 Нива 4999 

3 ПИ 62075.238.96 Нива 9774 

4 ПИ 62075.239.23 Нива 10619 

5 ПИ 62075.240.1 Нива 19997 

6 ПИ 62075.241.22 Нива 9999 

7 ПИ 62075.241.24 Нива 8501 

8 ПИ 62075.241.26 Нива 23981 

9 ПИ 62075.241.57 Нива 5001 

10 ПИ 62075.241.80 Нива 7800 

 

 

 V. УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ИМОТИ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

 

 VI. УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ ВЪРХУ ИМОТИ ЧАСТНА ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ 

 

 VІI. ОБЕКТИ, ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА КОИТО Е НЕОБХОДИМО ПРИДОБИВАНЕ НА 

ЧАСТНИ ИМОТИ ИЛИ ОТЧУЖДАВАНЕТО ИМ.  

 

 VІІI. ОБЕКТИ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ 

 

   IX. ОБЕКТИ, ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА КОИТО Е НЕОБХОДИМО ПРЕДАВАНЕТО НА 

ОБЩИНСКИ ИМОТИ НА ДЪРЖАВАТА 

 

 X. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Програмата има отворен характер в своята реализация, позволяващ гъвкавост при 

нейното изпълнение и може да се актуализира през годината в зависимост от 

конкретните условия и нормативната уредба. 
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 Р Е Ш Е Н И Е № 255 
 

Взето с Протокол № 16/28.01.2021 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Определяне на начални тръжни цени на имоти, включени в Годишната 

програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 г., 

приета с Решение № 254 на Общински съвет - Раковски, взето с Протокол № 16/28.01.2021 

г., във връзка с продажба на имоти - частна общинска собственост и провеждане на 

публичен търг с явно наддаване. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 46, 

ал. 1 и чл. 58, ал. 1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество на Община Раковски /НРПУРОИ/. 

 

По предложение на: Йосиф Серафимов Ячев – Общински съветник в Общински Съвет - 

Раковски 

 

 

Р Е Ш И: 

 

            I. Общински съвет - Раковски дава съгласие да бъдат продадени следните имоти 

– частна общинска собственост чрез публичен търг с явно наддаване: 

 II. Общински съвет - Раковски определя начални тръжни цени на имотите, както 

следва: 
 1. За поземлен с идентификатор № 48948.501.145, находящ се в с. Момино село, 

общ. Раковски, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, 

одобрение със Заповед РД-18-7/03.02.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес 

на поземления имот: с. Момино село, п.к. 4143, ул. „14-та“ № 38, с площ от 1179 кв. м., 

Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: 

Ниско застрояване (до 10 м) - в размер на 17 685,00 лева, оценен от независим 

лицензиран експерт оценител на цена 11 790,00 лева. 
 2. За поземлен с идентификатор № 48948.501.146, находящ се в с. Момино село, 

общ. Раковски, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, 

одобрение със Заповед РД-18-7/03.02.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес 

на поземления имот: с. Момино село, п.к. 4143, ул. „14-та“ № 40, с площ от 1280 кв. м., 

Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: 

Ниско застрояване (до 10 м) - в размер на 19 200,00 лева, оценен от независим 

лицензиран експерт оценител на цена 12 800,00 лева. 
 3. За поземлен с идентификатор № 48948.501.5, находящ се в с. Момино село, 

общ. Раковски, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, 

одобрение със Заповед РД-18-7/03.02.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес 

на поземления имот: с. Момино село, п.к. 4143, ул. „21-ва“ № 9, с площ от 1679 кв. м., 

Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: 

Данни за имота Предназначение 
Площ в 

кв.м. 

Акт за общинска 

собственост 

ПИ с идентификатор № 

48948.501.145, с. Момино село, 

общ. Раковски 

Жил. строителство 1 179 4219/01.11.2017 г. 

ПИ с идентификатор № 

48948.501.146, с. Момино село, 

общ. Раковски 

Жил. строителство 1 280 4793/22.07.2019 г. 

ПИ с идентификатор № 48948.501.5, 

с. Момино село, общ. Раковски 
Жил. строителство 1 679 4221/01.11.2017 г. 
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Ниско застрояване (до 10 м) - в размер на 25 185,00 лева, оценен от независим 

лицензиран експерт оценител на цена 16 790,00 лева. 

 

 III. Общински съвет - Раковски възлага на Кмета на Община Раковски да 

предприеме всички законови действия по провеждането на публичен търг с явно 

наддаване и сключването на договори.           

 

 

МОТИВИ: В Деловодството на Общинска администрация – Раковски е постъпило 

заявление: Вх. № 94В-622-3/09.12.2020 г. от В. К. Б., с адрес: с. Момино село, oбщина 

Раковски, област Пловдив, ул. „**-та” № *, за закупуване на поземлен имот с 

идентификатор № 48948.501.145, поземлен имот с идентификатор № 48948.501.146 и 

поземлен имот с идентификатор № 48948.501.5, всички по кадастрална карта и 

кадастрални регистри на с. Момино село, одобрена със заповед № РД-18-7/03.02.2010 

год. на Изпълнителния директор на АГКК. 

 Гореописаните имоти са частна общинска собственост и молителят желае да ги 

закупи за изграждане на жилищни сгради. От друга страна, чрез продажбата им ще се 

реализират парични средства в приход на Община Раковски.  

  

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 18      

Против: 2       

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 – 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 – за 

18. Йовко Георгиев Николов – против 

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 № 256 
 

Взето с Протокол № 16/28.01.2021 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Отдаване под наем на терен – частна общинска собственост за поставяне на 

ВПС по реда на чл. 56 от ЗУТ. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за 

общинската собственост и чл. 20 от Наредба за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на Община Раковски /НРПУРОИ/ във връзка с 

Наредба за базисните /начални/ цени за отдаване под наем на имоти общинска 

собственост на Общински съвет - Раковски. 

 

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

 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Общински съвет - Раковски дава съгласие да бъде отдаден под наем включения 

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

за 2021 г.”, приета с Решение № 254, взето с Протокол № 16/28.01.2021 г. Терен с площ от 

20,4 кв. м. за поставяне на ВПС - павилион по реда на чл. 56 от ЗУТ, находящ се в УПИ III-

1705 в кв. 103 по регулационния план на с. Белозем, общ. Раковски, обл. Пловдив. 

Павилионът да съответства на хипотезата на § 5, т. 80 от ЗУТ, съгласно одобрена схема с 

Решение № VI взето с протокол № 44/09.12.2020 г. на ЕСУТ при Община Раковски; 

 2. Отдаването под наем да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване. 

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

 4. Определя следните тръжни условия съгласно чл. 56 от ЗУТ: 

 - терена да се използва за поставяне на ВПС, чрез който ще извършва търговска 

дейност; 

 5. Общински съвет – Раковски определя начална тръжна цена в размер на 6 

/шест/ лева за кв. м., съгласно чл. 2, т. 9, в) от Наредба за базисните /начални/ цени за 

отдаване под наем на имоти общинска собственост на Община Раковски. 

 6. Възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме последващи 

действия.           
 

 

МОТИВИ: В деловодството на Община Раковски е постъпило Заявление, Вх. № 26-2530-

1/16.11.2020 г. от Р. Д. М., с адрес: обл. Пловдив, община Раковски, с. Белозем, ул. „Р. 

К.“ № *, с което изразява желание за наемане на терен с площ от 20,4 кв. м. за 

поставяне на ВПС - павилион за извършване на търговска дейност в УПИ III-1705, в кв. 

103 по плана на с. Белозем, общ. Раковски, обл. Пловдив, съгласно Схема за 

разполагане. 

  

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 19      

Против: 1       

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 – 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 – против 
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 Р Е Ш Е Н И Е № 257 
 

Взето с Протокол № 16/28.01.2021 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Промяна начина на трайно ползване на имот – частна общинска собственост, 

находящ се в с. Стряма, община Раковски, област Пловдив от НТП „Мочурище” на НТП 

„Друг вид земеделска земя“. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 78а от ППЗСПЗЗ. 

 

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

 

 

Р Е Ш И: 

 

 1. Дава съгласие да бъдe променен начинът на трайно ползване от „Мочурище” 

на „Друг вид земеделска земя“ на следния имот - частна общинска собственост, а 

именно: 

 Имот № 000057, находящ се в землището на с. Стряма, общ. Раковски, обл. 

Пловдив, с площ от 16,865 дка, Начин на трайно ползване „Мочурище“, Частна общинска 

собственост, Актуван с АОС № 3980/07.07.2015 г. 

 2. Възлага на Кмета на Община Раковски изпълнение на настоящето 

решение.           
 

 

МОТИВИ: Имот № 000057, находящ се в землището на с. Стряма, общ. Раковски, обл. 

Пловдив, с площ от 16,865 дка, Начин на трайно ползване „Мочурище“, Частна общинска 

собственост, Актуван с АОС № 3980/07.07.2015 г.  

 Имотът е в съседство с границите на населеното място на с. Стряма и 

Индустриална зона Стряма. В тази връзка Община Раковски има инвестиционно 

намерение за изграждане на сгради с административен и делови характер, чрез което 

да генерира ежемесечно средства за бюджета.  

  

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 20      

Против: 0       

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 – 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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Р Е Ш Е Н И Е № 258 
 

Взето с Протокол № 16/28.01.2021 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Предоставяне на пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд за 

общо и индивидуално ползване на територията на община Раковски за стопанската 

2021-2022 г.. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 37и, ал. 3, чл. 37о, ал. 1, ал. 2, и ал. 4 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи. 

 

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

 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие за предоставяне на общински пасища, мери и ливади на 

територията на Община Раковски, включени във физически блокове в Системата за 

идентификация на земеделски парцели, за общо и индивидуално ползване под 

наем на земеделски стопани и/или техните сдружения, регистрирани като 

юридически лица, отглеждащи пасищни селскостопански животни и животновъди, 

които са поели задължението да ги поддържат в добро земеделско и екологично 

състояние.      

2. Определя списъците на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ на територията 

на Община Раковски, за общо и индивидуално ползване, разпределени по землища и 

площ, с категории и начин на трайно ползване, съгласно Приложение № 1. 

 3. Приема Годишен план за паша на общински пасища, мери и ливади за 

стопанската 2021-2022 г., съгласно Приложение № 2. 

 4. Определя правила за ползване на пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 

2021-2022 г., съгласно Приложение № 3. 

 5. Определя задълженията на Община Раковски и на ползвателите за поддържането 

на пасищата и мерите от ОПФ, както следва: 
 

 5.1. Задължения на Общината: 

 1. ДА ОСИГУРИ БЕЗПРЕПЯТСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА 

ИЗВЕЖДАНЕ НА ПАША НА ПРИТЕЖАВАНИТЕ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ ЖИВОТНИ. 

 2. Да предоставя информация и методически указания на ползвателите относно 

необходимите мероприятия по поддържане и опазване на мерите, пасищата и ливадите.  

 3. Кметовете на населените места се задължават да следят за изпълнението на 

Правилата за ползване на общински пасища, мери и ливади от страна на ползвателите. 

При констатирани нарушения да уведомяват кмета на Община Раковски.  

 

 5.2. Задължение на ползвателите: 

 1. Да почистват постоянните пасища от нежелана храстовидна растителност и да 

провеждат борба с плевели и устойчиви растителни видове. 

 2. Да не променят предназначението на пасищата, мерите и ливадите, да не ги 

разорават и да не ги използват за не земеделски нужди. 

 3. Да не допускат замърсяването им с битови, строителни, производствени, 

опасни и други отпадъци. 

 4. Да не се палят сухи треви и храсти в пасищата и мерите. 

 5. Да окосяват порасналата, неизпасана трева. 

mailto:obs@rakovski.bg


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАКОВСКИ 
             п.к. 4150, гр. Раковски, обл. Пловдив, пл. България №1, тел/факс: 05151 24 38, e-mail: obs@rakovski.bg 

 

 6. При необходимост да извършват пръскане със съответните разрешени 

препарати за обезпаразитяване и наторяване. Да не ги наторяват с изкуствени торове и 

с утайки от пречистени отпадни води. 

 7. Да районират пашата, така че да се избягва преизпасването на тревостоя. 

 8. Да не се извършва паша нощем и без пастир. 

 9. Да не се извършва паша в горите граничещи с пасищата. 

 10. Да не се допуска лагеруване на домашни животни в пасищата. 

 11. Да не извършват сеч на намиращите се върху отдадените под наем пасища и 

мери отделно стоящи или групи дървета, без разрешение от оторизираните за това 

органи. 

 12. Да ги опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване. 

 13. Да не изграждат постройки с траен статус в пасищата, мерите и ливадите. 

 14. Да не ги преотстъпват за ползване на трети лица. 

 15. Лично да съпровождат стадото по пътя до пасището и се грижат за него в 

пасището, или да ангажират и изрично посочат друго лице, което да извършва това от 

тяхно име и за тяхна сметка. 

 16. При агротехнически мероприятия, като подсяване, торене, борба с плевелната 

растителност, отводняване и напояване, както и построяването на навеси се съгласуват 

с общинска администрация, а мероприятията почистване от камъни и почистване от 

храсти с кмета или кметския наместник на населеното място. 

 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 
Приложение № 1 – Списък пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално 

ползване от ОПФ за стопанска 2021/2022 г.  

Приложение № 2 – Годишен план за паша за стопанска 2021/2022 г.  

Приложение № 3 – Правила за ползване на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за 

стопанската 2021/2022 г. 

 
 

МОТИВИ: Съгласно изискванията на Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи, Общински съвет ежегодно определя с Решение пасищата, мерите 

и ливадите за общо и индивидуално ползване, размера и местоположението им, както 

и правилата за тяхното ползване.  

 Общински съвет дава съгласие за предоставяне на пасища, мери и ливади за 

общо и индивидуално ползване, приема Годишен план за паша, и определя 

задълженията на Общината и на ползвателите за поддържане на пасищата, мерите и 

ливадите в добро земеделско и екологично състояние.  

 Списъкът и правилата за ползване на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ се 

обявяват на интернет страницата на Общината. 

  

 

 

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 № 259 
 

Взето с Протокол № 16/28.01.2021 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, като делегирана 

от държавата дейност (ДДД) в Община Раковски. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация (ЗМСМА). 

 

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

 

 

Р Е Ш И: 

 

Общински съвет – Раковски създава социална услуга „Асистентска подкрепа“, 

като делегирана от държавата дейност (ДДД) в Община Раковски. 

 

 

Приложение: 1 бр. Писмо с вх. № 26-448-96/16.12.2020 г.           

 

 

МОТИВИ: В деловодството на Община Раковски е постъпило писмо с вх. № 26-448-

96/16.12.2020 г. от Агенция социално подпомагане, което касае създаването на нова 

ДДД. Новосъздадената социална услуга „Асистентска подкрепа“, цели да обезпечи 

хората със специфични потребности на територията на Община Раковски, като създаде 

работни места за асистенти на хора със специфични потребности. 

  

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 21      

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 № 260 
 

Взето с Протокол № 16/28.01.2021 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Предоставяне на общински активи на Общинско предприятие 

„Благоустрояване и превенция“. 

 

На основание: чл. 21 ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12 ал. 1 от ЗОС. 

 

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

 

Р Е Ш И: 

 

1. Одобрява и дава съгласие за предоставяне на общински активи – движимо 

имущество, общинска собственост: 

 Специален автомобил – транспортен тежковоз, оборудван с песъкарна уредба 

и гребло за зимно снегопочистване, закупен съгласно Договор № 691/21.12.2020 г. 

между Община Раковски и „МЕРГЕЛ - 06“ ООД след проведена обществена 

поръчка с УНП 00575-2020-2020, на стойност 44 000,00 лв. без включен ДДС, за 

стопанисване, ползване и управление, на Общинско  предприятие 

„Благоустрояване и превенция“; 

 

2. Изпълнението на настоящото решение, включително изготвяне и подписване на 

Протокол за предаване на активите, се възлага на Кмета на Община Раковски.           

 

МОТИВИ: С Решение № 252, взето с Протокол № 17 от 28.12.2016 г., бе създадено 

Общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ /наричано по-долу за краткост 

„Предприятието“/, а с Решение № 275, взето с Протокол № 19 от 25.01.2017 г. е приет 

Правилник за организацията и дейността на Общинското предприятие „Благоустрояване 

и превенция“ /наричан по-долу за краткост „Правилник“/. В раздел II Предмет на дейност, 

чл. 8 т. 9 от Правилника е предвидено: „Стопанисва и поддържа предоставената му 

безвъзмездно общинска собственост“. В раздел III Имущество и финансиране, чл. 11 от 

Правилника е предвидено: „На Общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ 

се предоставя за управление и стопанисване общинско имущество, съгласно 

Приложение № 1. 

На основание чл. 12 ал. 1 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, имотите и 

вещите – общинска собственост, се предоставят безвъзмездно за управление на 

юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка. Съгласно чл. 52 ал. 1 от ЗОС, 

Общинското предприятие е специализирано звено на общината за изпълнение на 

местни дейности и услуги, финансирани от общинския бюджет.  

 Предвид изложените съображения, Общински съвет Раковски следва да даде 

съгласие за предоставяне на активи за стопанисване, ползване и управление на 

общинското предприятие „Благоустрояване и превенция“. 

  

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 16      

Против: 0       

Възд.се: 5                           

 

    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 – възд. се 

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 – възд. се 

18. Йовко Георгиев Николов – възд. се 

19. Росица Иванова Пеева – за 

20. Йосиф Божидаров Стрехин – възд. се 

21. Ангел Николов Кордов – за 
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Р Е Ш Е Н И Е № 261 
 

Взето с Протокол № 16/28.01.2021 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Актуализация на структурата на Общинско Предприятие „Благоустрояване и 

превенция“. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 22 от Правилника за 

организацията и дейността на общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“. 

 

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

 

 

Р Е Ш И: 

 

Общински съвет – Раковски актуализира структурата на Общинско Предприятие 

„Благоустрояване и превенция“ по длъжности, представляваща Приложение № 2 от 

Правилника за организацията и дейността на общинско предприятие „Благоустрояване 

и превенция“, както следва:  

 

СТРУКТУРА НА ОП „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И 

ПРЕВЕНЦИЯ“ 

ЩАТНА 

ЧИСЛЕНОСТ 

Било Става 

ДИРЕКТОР 1 бр. 1 бр. 1 бр. 

Счетоводител 1 бр. 1 бр. 1 бр.  

Оператор на язовирна стена 

(Хидроинженер) 

1 бр.  1 бр.  1 бр.  

Технически ръководител строителство 1 бр.  1 бр.  1 бр. 

Геодезист 1 бр.  1 бр.  1 бр.  

Оператор пътно строителни машини 8 бр.  8 бр.  8 бр.  

Техник електрически системи 1 бр.  1 бр.  1 бр.  

Строител пътища 14 бр.  14 бр.  13 бр.  

Технически сътрудник 1 бр.  1 бр.  1 бр.  

Техник строителство и архитектура 1 бр.  0 бр.  1 бр.  

ВСИЧКО:  29 бр.  29 бр.  29 бр. 

         
 

МОТИВИ: Постъпило е Мотивирано искане, Вх. № 00-120-8/21.01.2021 г. от Петър Антонов – 

Директор на ОП „Благоустрояване и превенция“ за необходимостта от актуализиране 

структурата по длъжности в предприятието. Във връзка с разширяване дейността на 

предприятието е необходимо 1 щатна бройка „Строител пътища“ да бъде пребразувана 

в 1 щатна бройка „Техник строителство и архитектура“.  

 

 С цел постигане на оптимална длъжностна структура, която ще доведе до 

подобряване на работата предприятието е необходима следната промяна:  
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Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 15      

Против: 1       

Възд.се: 5                           

 

 

    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 – възд. се 

14. Стефан Йозов Пенсов – за 

15. Анелия Францова Гечева – за 

16. Георги Николов Тотов – за 

17. Костадин Дечев Иванов – възд. се 

18. Йовко Георгиев Николов – възд. се 

19. Росица Иванова Пеева – за 

20. Йосиф Божидаров Стрехин – възд. се 

21. Ангел Николов Кордов – възд. се 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Било: 
Вид 

правоотношение 

Щат 
Става: 

Вид 

правоотношение 

Щат 

Строител 

пътища 

ТП 1 Техник 

строителство и 

архитектура 

ТП 1 
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Р Е Ш Е Н И Е № 262 
 

Взето с Протокол № 16/28.01.2021 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за символите, 

почетните звания, почетните знаци и награди на Община Раковски. 

 

На основание: : чл. 21, ал. 1, т. 22 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 26 и чл. 28, ал. 2 от ЗНА и чл. 75, ал. 

2, чл. 76 от АПК. 

 

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

 

 

Р Е Ш И: 

 

I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за символите, 

почетните звания, почетните знаци и награди на Община Раковски. 

 
§ 1. В чл. 8 се добавя нова алинея 2, със следния текст:  

 

 „(2) Званието „Почетен гражданин на община Раковски” може да се присъжда и 

посмъртно.“  

 
§ 2. Разпоредбата на чл. 9, ал. 3 се изменя както следва: 

 „(3) След приетото от общинския съвет решение за удостояване със званието 

"Почетен гражданин на община Раковски", на вносителя на предложението и на 

удостоения или наследниците на удостоения се изпраща копие от решението, както и 

покана за връчване на удостоверението за присвоено звание, която съдържа дата, час и 

място на провеждане на ритуала.“ 

 
§ 3. В чл. 10 се правят следните изменения:  

 1. Разпоредбата на чл. 10, ал. 3 се изменя както следва:  

 „(3) Удостояването се извършва в тържествена обстановка в присъствието на 

удостоения или наследници на удостоения, вносителя на предложението, кмета на 

общината, председателя на общинския съвет, общински съветници, близки на 

удостоения, журналисти, граждани и други;“ 

 2. Разпоредбата на чл. 10, ал. 4 се изменя както следва: 

 „(4) На удостоения или наследниците на удостоения се връчва и почетния знак с 

лента на община Раковски.“ 

 

 
Заключителна разпоредба 

 
§ 4. Тази наредба влиза от деня на публикуването ѝ на интернет страницата на Община 

Раковски. 

Наредбата е приета на заседание на Общински съвет – Раковски с Решение № .........., 

взето с Протокол № ............../......................г. и е подпечатано 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 настоящото решение се възлага на кмета на общината.           
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МОТИВИ:  

1. Причини, които налагат изменение и допълнение в наредбата: 

 

 Настоящото изменение е обвързано с актуализиране на наредбата в частта за 

присъждане на Званието „Почетен гражданин на община Раковски” на български и 

чуждестранни граждани. 

 Имаме желанието да удостоим със званието "Почетен гражданин на община 

Раковски" бивши жители на Община Раковски – посмъртно, които имат изключителни 

заслуги за развитието на община Раковски, както и изключителни постижения в областта 

на обществено-политическия, стопанския, научния, културния, социалния и спортния 

живот. 

 Възпрепятствани сме да отправим такова предложение, тъй като в Наредбата 

няма изрично упоменато, че званието "Почетен гражданин на община Раковски" може да 

бъде връчвано посмъртно, както и изрично към кого трябва да бъде отправена поканата 

за връчване на удостоверението за присвоено звание. 

 

 При изработването на проекта за Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба за символите, почетните звания, почетните знаци и награди на Община 

Раковски са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, 

откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност. 

 

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

допълнение на Наредба за символите, почетните звания, почетните знаци и награди на 

Община Раковски – регламентиране изрично възможността на връчване на званието 

"Почетен гражданин на община Раковски" посмъртно. 

Принцип на обоснованост – съгласно изложеното в т. 1 (причини), принципът е спазен. 

Принципите на предвидимост и откритост са спазени –проект на изменението е качен 

на официалния сайт на Община Раковски за становища и предложения от 

заинтересованите лица. 

Принцип на съгласуваност – направено е съгласуване между Дирекция „Местно 

развитие и политика“ и Отдел „Правен“ на Община Раковски. 

Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност – При изработване на 

проекта за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за символите, почетните 

звания, почетните знаци и награди на Община Раковски е спазен чл. 18а от ЗНА, както и 

разпоредбите на глави II и III от същия. 

 

2. Цел на изменението и допълнението на наредбата: 

Основната цел на предложеното изменение се изразява в регламентиране изрично 

възможността на връчване на званието "Почетен гражданин на община Раковски" 

посмъртно. 

 

3. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата: 

За прилагане на Наредбата за изменение и допълнение не са необходими финансови 

средства. 

 

4. Очаквани резултати: Прецизиране на нормативната уредба и отправяне на 

предложение за удостояване със званието "Почетен гражданин на община Раковски" 

бивши жители на Община Раковски – посмъртно, които имат изключителни заслуги за 

развитието на община Раковски, както и изключителни постижения в областта на 

обществено-политическия, стопанския, научния, културния, социалния и спортния живот. 

 

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз 
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Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за символите, почетните звания, 

почетните знаци и награди на Община Раковски не противоречи на българското 

законодателство, както и на правото на Европейския съюз. 

 

 

Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на 

Община Раковски - www.rakovski.bg, на 23.12.2020 г. 

  

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 21      

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 № 263 
 

Взето с Протокол № 16/28.01.2021 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 и т. 4 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. Й. П., ЕГН: 490921**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. Я. № *, 

в размер на 100 /сто/ лева. 

 

2. Г. Й. П., ЕГН: 480114**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. Я. № *, в 

размер на 100 /сто/ лева. 

 

3. П. С. Л., ЕГН: 821012**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. Я. Я. № 

**, в размер на 100 /сто/ лева. 

 

4. А. В. Б., ЕГН: 361205****и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. Х. С. № 

*, в размер на 100 /сто/ лева. 

 

5. Л. С. П., ЕГН: 560102**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. Р. С. № 

**, в размер на 100 /сто/ лева. 

 

6. С. И. Р., ЕГН: 461211**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. Л. № **, 

в размер на 100 /сто/ лева. 

 

7. П. М. М.в, ЕГН: 510703**** и постоянен адрес с. Стряма, общ. Раковски ул. М. № **, 

в размер на 100 /сто/ лева. 

 

8. Ц. А. А., ЕГН: 441108**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. Р. К. № 

**, в размер на 100 /сто/ лева. 

 

9. С. М. Ш., ЕГН: 910612**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. Г. Д. № 

*, в размер на 100 /сто/ лева. 

 

10. П. Й. Б., ЕГН: 540418**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. Е. П. № 

*, в размер на 100 /сто/ лева. 

 

11. Й. М. М., ЕГН: 640304**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. Г. П. № 

*, в размер на 100 /сто/ лева. 

 

12. С. С. Г., ЕГН: 430307**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. Р. № **, 

в размер на 100 /сто/ лева. 

 

13. С. В. П., ЕГН: 571030**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. Л. К. № 

**, в размер на 100 /сто/ лева. 
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14. К. М. Ш., ЕГН: 891117**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. С. № *, 

в размер на 100 /сто/ лева. 

 

15. Е. С. С., ЕГН: 540606**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. С. № *, 

в размер на 100 /сто/ лева. 

 

16. А. Д. Й., ЕГН: 871017**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски бул. Г. С. 

Р. № ***, вх. Б, ап. **, в размер на 100 /сто/ лева. 

 

17. Т. Е. Е., ЕГН: 641227**** и постоянен адрес с. Момино село, общ. Раковски ул. **-та 

№ *, в размер на 300 /триста/ лева. 

 

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 21     

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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