
 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е № 681 

 
Взето с Протокол № 43/12.10.2018 г. от заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 
 
Относно: Определяне на представител и представяне позицията на Община Раковски на 
насроченото за 23.10.2018 г. от 10:00 ч. извънредно заседание на Общото събрание на 
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 
канализация“ ЕООД, гр. Пловдив. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във вързка с чл. 198е, ал. 1, ал. 3 и ал. 5 вр. с чл. 
198в, ал. 4, т. 9 и т. 10 от Закона за водите. 

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

 
 

Р Е Ш И:  

 
І.  Определя Кмета на Община Раковски – Павел Андреев Гуджеров, а при невъзможност 

той да участва – определя зам. кмет на Община Раковски – Йовко Стефанов Романов, или 
друго, изрично упълномощено от Кмета лице, за представител на Община Раковски, който да 
участва в извънредно заседание на Общото събрание на „Асоциация по ВиК – Пловдив”, 
насрочено за провеждане на 23.10.2018 г. от 10:00 ч. в заседателна зала № 300 в сградата на 
Областна администрация – Пловдив, при обявения в Писмо с Вх. № 26-2379-6/20.09.2018 г. от 
Здравко Димитров – Председател на Асоциация по ВиК на обособената територия, 
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Пловдив дневен ред, а именно: 

1. Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в 
бюджета на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 
канализация“ ЕООД, гр. Пловдив за 2019 г., в изпълнение на чл. 20, ал. 3 от Правилника за 
организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация; 

2. Съгласуване на „План за стопанисване, експлоатация и поддръжка на активите на 
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив (Оператора), по реда на чл. 6.4 от 
Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и 
предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, изготвен и предоставен от 
Оператора на основание чл. 4.2 от същия; 

3. Други 
 

ІІ. Общински съвет – Раковски дава съгласие за приемане на решение за 
препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК на 
обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив за 
2019 г., в изпълнение на чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на 
асоциациите по водоснабдяване и канализация; 

 
IIІ. Общински съвет – Раковски одобрява и съгласува „План за стопанисване, 

експлоатация и поддръжка на активите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив 
(Оператора), по реда на чл. 6.4 от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на 
ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, 
изготвен и предоставен от Оператора на основание чл. 4.2 от същия; 
 
       IV. Общински съвет – Раковски упълномощава Кмета на община Раковски Павел Андреев 
Гуджеров, а при невъзможност той да участва, упълномощава Йовко Стефанов Романов – 
Зам.кмет на Община Раковски, или друго - изрично преупълномощено от Кмета лице, да 
гласува в общото събрание съгласно настоящото решение като по въпросите, по които 



 

Общински съвет не е изразил изрично позицията си с настоящото – по своя преценка и 
усмотрение. 
 
 
МОТИВИ: В Деловодството на Община Раковски е постъпило писмо с вх. № 26-2379-6/20.09.2018 
г. от Здравко Димитров – Председател на Асоциация по ВиК на обособената територия, 
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Пловдив (изх. № АВК-02-47 
#1/18.09.2018 г.) във връзка с провеждането на извънредно заседание на Общото събрание на 
Асоциация по ВиК – Пловдив, насрочено за 23.10.2018 г. от 10:00 ч., което ще се проведе в 
заседателна зала № 300 в сградата на Областна администрация – Пловдив. В тази връзка към 
писмото са приложени следните документи: Проектобюджет за 2019 година на Асоциацията 
по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. 
Пловдив; Обяснителна записка към проект на бюджет за 2019 г. на Асоциацията по ВиК на 
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Пловдив; 
План за стопанисване, експлоатация и поддръжка на активите на „Водоснабдяване и 
канализация” ЕООД гр. Пловдив. 
Съгласно разпоредбите на чл. 198е от Закона за водите представител на общината в 
Асоциацията по ВиК е кметът на общината, а при невъзможност той да участва общинският 
съвет определя друг представител. Позицията и мандатът на представителя на общината в 
заседанията на общото събрание на Асоциацията по ВиК се съгласуват по ред определен от 
общинския съвет.  

 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 16 
Гласували: 16 
За: 16 
Против: 0       
Възд.се: 0                                  
           
 
 
 
 
                                  
                                                Председател на Общински съвет Раковски: 
            /Георги Лесов/ 
 
 

              Главен специалист по протокол: 
                                     /Славка Гълева/ 
 
 
 

1. Петър Милков Антонов  
2. Ралица Костадинова Сатанска – за 
3. Йордан Христов Неделчев  
4. Татяна Янкова Изевкова – за 
5. Мария Георгиева Джатова – за  
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска  
9. Рангел Георгиев Матански   
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Виктор Петров Узунов – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за 
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за 
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  

 
 
 
 
 



 

 

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

   

 

Р Е Ш Е Н И Е № 682 
 

Взето с Протокол № 43/12.10.2018 г. от заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
 

Относно: Предложение за преименуване на 18 /осемнадесет/ улици, намиращи се на 
територията на с. Шишманци, общ. Раковски. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 18 и ал. 2 от ЗМСМА. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски 
 
 

Р Е Ш И:  
 
 

1. На основание правомощията, произтичащи от чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА Общински 
съвет – Раковски преименува следните 18 /осемнадасет/ улици, намиращи се на територията 
на с. Шишманци, както следва: 

1) Улица „4-та“ да бъде преименувана на улица „Васил Левски”; 
2) Улица „6-та“ да бъде преименувана на улица „Любен Каравелов“; 
3) Улица „7-ма“ да бъде преименувана на улица „Хан Крум“; 
4) Улица „8-ма“ да бъде преименувана на улица „Георги Бенковски“; 
5) Улица „9-та“ да бъде преименувана на улица „Тодор Каблешков“; 
6) Улица „10-та“ да бъде преименувана на улица „Иван Вазов“; 
7) Улица „11-та“ да бъде преименувана на улица „Паисий Хилендарски“; 
8) Улица „12-та“ да бъде преименувана на улица „Софроний Врачански“; 
9) Улица „17-та“ да бъде преименувана на улица „Стефан Караджа“; 
10) Улица „18-та“ да бъде преименувана на улица „Хан Аспарух“; 
11) Улица „19-та“ да бъде преименувана на улица „Хан Тервел“; 
12) Улица „20-та“ да бъде преименувана на улица „Цар Самуил“; 
13) Улица „24-та“ да бъде преименувана на улица „Хан Кубрат“; 
14) Улица „25-та“ да бъде преименувана на улица „Райна Княгиня“; 
15) Улица „26-та“ да бъде преименувана на улица „Георги Раковски“; 
16) Улица „27-ма“ да бъде преименувана на улица „Цар Симеон“; 
17) Улица „28-ма“ да бъде преименувана на улица „Хаджи Димитър“; 
18) Улица „30-та“ да бъде преименувана на улица „Христо Ботев“. 

 
2. Възлага на Кмета на общината последващите съгласно закона действия.  
 
 
 
МОТИВИ: В деловодството на Общински съвет - Раковски е постъпило предложение с вх. № 
ОбС - 303/02.10.2018 г. от Костадин Дечев Иванов – кмет на кметсво Шишманци, общ. Раковски, 
за преименуване на 18 /осемнадесет/ улици, намиращи се на територията на с. Шишманци, 
както следва: 

1. Улица „4-та“ да бъде преименувана на улица „Васил Левски”; 
2. Улица „6-та“ да бъде преименувана на улица “Иван Вазов”; 
3. Улица „7-ма“ да бъде преименувана на улица „Хан Крум“; 
4. Улица „8-ма“ да бъде преименувана на улица „Георги Бенковски“; 
5. Улица „9-та“ да бъде преименувана на улица „Тодор Каблешков“; 
6. Улица „10-та“ да бъде преименувана на улица „Любен Каравелов”; 
7. Улица „11-та“ да бъде преименувана на улица „Паисий Хилендарски“; 
8. Улица „12-та“ да бъде преименувана на улица „Софроний Врачански“; 



 

 
9. Улица „17-та“ да бъде преименувана на улица „Стефан Караджа“; 
10. Улица „18-та“ да бъде преименувана на улица „Хан Аспарух“; 
11. Улица „19-та“ да бъде преименувана на улица „Хан Тервел“; 
12. Улица „20-та“ да бъде преименувана на улица „Цар Самуил“; 
13. Улица „24-та“ да бъде преименувана на улица „Хан Кубрат“; 
14. Улица „25-та“ да бъде преименувана на улица „Райна Княгиня“; 
15. Улица „26-та“ да бъде преименувана на улица „Георги Раковски“; 
16. Улица „27-ма“ да бъде преименувана на улица „Цар Симеон“; 
17. Улица „28-ма“ да бъде преименувана на улица „Хаджи Димитър“; 
18. Улица „30-та“ да бъде преименувана на улица „Христо Ботев“. 

 
      Предложението е улиците да носят имената на изтъкнати личности от Първото българско 
царство и периода на Възраждането, както и такива, имащи цялостен принос към българската 
историческа принадлежност.  
 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 17 
Гласували: 17 
За: 17   
Против: 0    
Възд.се: 0                                      
 
 
 
 
          
                    
                                                    Председател на Общински съвет Раковски: 
                /Георги Лесов/ 
 
 

                 Главен специалист по протокол: 
                                                    /Славка Гълева/ 
 
 

1. Петър Милков Антонов  
2. Ралица Костадинова Сатанска – за 
3. Йордан Христов Неделчев  
4. Татяна Янкова Изевкова – за 
5. Мария Георгиева Джатова – за  
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска  
9. Рангел Георгиев Матански   
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Виктор Петров Узунов – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за 
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за 
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

   

 

Р Е Ш Е Н И Е № 683 
 

Взето с Протокол № 43/12.10.2018 г. от заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
 

Относно: Вземане на решение за кандидатстване с проектно предложение във връзка с 
обявяването на процедура BG05M9OP001-2.031- „МИГ РАКОВСКИ-МПО2/ИП4 - НАСЪРЧАВАНЕ НА 
СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ В СОЦИАЛНИТЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА И СОЛИДАРНА ИКОНОМИКА С ЦЕЛ 
УЛЕСНЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ЗАЕТОСТ”. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местно самоуправление и местна 
администрация (ЗМСМА). 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски 
 
 

Р Е Ш И:  
 
 

Общински съвет дава съгласие за подаване на проектно предложение по мярка 
BG05M9OP001-2.031 - „МИГ РАКОВСКИ-МПО2/ИП4 - НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО 
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ В СОЦИАЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И 
НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА И СОЛИДАРНА ИКОНОМИКА С ЦЕЛ УЛЕСНЯВАНЕ НА ДОСТЪПА 
ДО ЗАЕТОСТ. 

 

 
МОТИВИ: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез Водено от 

общностите местно развитие допринася активно за изпълнението на две от целите на 

стратегията на ЕС „Европа 2020”. Това са целите в областта на трудовата заетост и борбата с 

бедността и социалното изключване.  

България, както и останалите държави членки на ЕС, също формулира свои 

национални цели в изпълнение на стратегията „Европа 2020”, а именно: (1) не по-малко от 76% 

от населението между 20 и 64-годишна възраст да е в заетост към 2020 г. и (2) намаляване броя 

на хората в бедност с 260 хиляди души до 2020 г.  

 Община Раковски ще кандидатства самостоятелно с проектно предложение съгласно 

условията за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.031- „МИГ 

РАКОВСКИ-МПО2/ИП4 - НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И НА 

ПРОФЕСИОНАЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ В СОЦИАЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И НАСЪРЧАВАНЕ НА 

СОЦИАЛНАТА И СОЛИДАРНА ИКОНОМИКА С ЦЕЛ УЛЕСНЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ЗАЕТОСТ” 

когато кандидатът е община, следва да представи Решение на общинския съвет за подаване 

на проектно предложение по конкретната процедура. 

Проектът ще даде възможност за постигане на значими и устойчиви резултати за 
активиране и интегриране в заетост на продължително безработни и неактивни лица, на лица 
с ниско образование от всички възрастови групи, както и на лица, които не са нито в 
образование, нито в заетост. В допълнение, с изпълнение на проектното предложение в 
Община Раковски ще се повиши качеството на живот, ще се насърчи социалното включване и 
интегриране в обществото на групите в неравностойно положение и със специални 
потребности, както и на други уязвими групи.  Ще бъдат реализирани следните дейности: 



 

- Подкрепа за осигуряване на заетост за период от 12 месеца на лица от уязвими групи; 
- Закупуване на оборудване свързано с дейността на "Общинската ремонтна 

работилница". 
 
Финансирането на проекта е 100% безвъзмездно и е в размер до 195 000 лв. Срокът за 

изпълнение на дейностите по проекта според условията за кандидатстване е 12.10.2019 г.  
 
 
 

Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 17 
Гласували: 17 
За: 17   
Против: 0    
Възд.се: 0                                      
 
 
 
 
          
                    
                                                    Председател на Общински съвет Раковски: 
                /Георги Лесов/ 
 
 

                 Главен специалист по протокол: 
                                                    /Славка Гълева/ 
 
 

1. Петър Милков Антонов  
2. Ралица Костадинова Сатанска – за 
3. Йордан Христов Неделчев  
4. Татяна Янкова Изевкова – за 
5. Мария Георгиева Джатова – за  
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска  
9. Рангел Георгиев Матански   
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Виктор Петров Узунов – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за 
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за 
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


