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ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

От Павел Андреев Гуджеров -Кмет на Община Раковски  

 

 ОТНОСНО: Приемане на план-сметката и определяне на размера на 

такса за битови отпадъци в Община Раковски през 2020 година 
 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

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

данъци и такси и чл. 15, ал. 1 и чл. 15а от Наредбата за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги на територията на 

община Раковски, Общинския съвет следва да определи таксата за битови 

отпадъци за 2020 година, въз основа на одобрена план-сметка, включваща 

необходимите разходи по събиране и транспортиране на битови отпадъци, 

третиране на битови отпадъци и дейности по поддържане на чистотата на 

местата за обществено ползване.  

Отчетът за дейностите по управление на отпадъците към 30.10.2019 

година е, както следва: приходи от такса смет с включени към тях 

възстановени средства по чл.64 от ЗУО, общо - 1392773 лева, от които 

1140778 лева са вноски по облог за текущата година, 124845 лева са вноски 

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

по чл.64 от ЗУО.  

Разходи за дейностите по управление на отпадъците към 30.10.2019 

год. са 1280600 лева, от които 545601 лева за сметосъбиране и 

сметоизвозване, 323193 лева за преработка на ТБО и отчисления за 

депонирани отпадъци, и 411806 лева за поддържане чистотата на 

териториите за обществено ползване. 

Предадените към 31.10.2019 г. отпадъци за третиране в Завода в 

Шишманци са 6827 тона.  



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

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

отговаря за разделното събиране и съхраняването на битови биоразградими 

отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи 

на системата за разделно събиране на отпадъците и предаването им за 

компостиране или анаеробно разграждане”. 

Съгласно Наредба № 7/2013 год.: чл. 27. (1) Размерът на отчисленията 

по чл. 20, ал. 1, т. 1 и ал. 2, дължими от всяка община, се намалява, когато са 

изпълнени целите по чл. 31, ал. 1 ЗУО съгласно решението на общото 

събрание по чл. 26, ал. 1, т. 6 ЗУО за разпределяне на задълженията между 

отделните общини за изпълнение на целите, както следва:  

1. с 50% за целите за повторна употреба и рециклиране по чл. 31, ал. 1, 

т. 1 ЗУО; 

2. с 50% за целите за ограничаване депонирането на биоразградимите 

отпадъци  

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

Със Заповед № 165 от 21.05.2019 год. на изпълнителния директор на 

ИАОС, община Раковски е определена за изпълнила целта по чл. 31, ал. 1, т. 

1 от ЗУО за 2017 година, в резултат на което през 2019 година са 

възстановени средства от приведени отчисления по чл. 64 от ЗУО в размер на 

47350,38 лева.  

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

определя по реда на чл. 66 от същия закон за всяка услуга поотделно: 

сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци; третиране на битовите 

отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на териториите за 

обществено ползване.  

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

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

поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване на база по-

високата от двете: данъчна оценка на имотите или отчетна им стойност. 

Отчисленията, които задължително следва да бъдат предвидени при 

разчетите имат за цел да се намали количеството на депонираните отпадъци и 

да се насърчи тяхното рециклиране и оползотворяване. 

През 2020 година отчисленията по чл. 64 от ЗУО се увеличават на 95 

лева (за сравнение през 2019 год., когато отчисленията по чл. 64 са били 57 

лева) за всеки тон депониран отпадък.  

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

по третиране на отпадъци чрез депониране в левове на тон отпадък от 

собственика на депото остава същата, като през 2018 г. - 6,02 лв. за тон 

депониран отпадък.  

Планират се разходи за поддържане на чистотата на териториите за 

обществено ползване, миене, метене, ръчно събиране на отпадък, почистване 

на уличните платна, площади и др. територии за обществено ползване в 

община Раковски и изграждане на системи за разделно събиране на 

отпадъци. 

 



Във връзка с гореизложеното и приложената в материала обосновка, 

предлагам Общински съвет - Раковски да приеме следното 

 

 

ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ: 

 

 

 Общински съвет Раковски на основание чл. 21, ал. 1, т. 7, във връзка с 

ал. 2 от ЗМСМА, чл. 66, ал. 1, ал. 2 и ал. 3, т. 2 и чл. 67 от Закона за местни 

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

администриране на местните такси и цени на услуги на територията на 

община Раковски и чл. 69, ал. 2 от АПК, 

 

Р Е Ш И: 

 

 1. Одобрява план - сметката за дейностите по управление на 

отпадъците за 2020 година по обобщени показатели и по населени места, 

както следва: 

 

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

 

№ по      

ред 

                  

                         ПОКАЗАТЕЛИ 

  ОБЩО - ЛВ. 

 при 5 %о  за 

ФЛ и 7 %о за 

ЮЛ ‰ 

    I. ПРИХОДИ ПО ВИДОВЕ ИЗТОЧНИЦИ           660571 

    1. От такса за ТБО при 100% събираемост за 

2020 г. 

 

          660571 

    II. РАЗХОДИ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ          1024908 

    1. Закупуване на съдове за битови отпадъци               5000 

    2. Събиране и транспортиране на ТБО            356776 

    3. Проучване, проектиране....мониторинг на 

депата за БО или съоръжения за 

обезвреждане, рециклиране и оползотворяване 

на БО, включително отчисления по чл. 60 и 

чл. 64 от ЗУО 

 

          361867  

    4. Поддържане чистотата на териториите за 

обществено ползване 

 

          301265 

 

 1.2. За село Белозем -честота на извозване -1 път седмично:  

 

                     

№   по       

ред 

                  

                         ПОКАЗАТЕЛИ 

 

  ОБЩО - ЛВ. 

 при 5 ‰  за 

ФЛ и 7 ‰ за 

ЮЛ       



    I. ПРИХОДИ ПО ВИДОВЕ ИЗТОЧНИЦИ          210059 

    1. От такса за ТБО при 100% събираемост за 

2020 год.  

 

         210059 

    II. РАЗХОДИ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ          274766 

    1. Закупуване на съдове за битови отпадъци              2000  

    2. Събиране и транспортиране на ТБО             96390 

    3. Проучване, проектиране....мониторинг на 

депата за БО или съоръжения за 

обезвреждане, рециклиране и оползотворяване 

на БО, включително отчисления по чл. 60 и 

чл. 64 от ЗУО 

 

           67947 

    4. Поддържане чистотата на териториите за 

обществено ползване  

 

           108429 

 

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

 

№   по       

ред 

                  

                         ПОКАЗАТЕЛИ 

  ОБЩО - ЛВ. 

 при 5 ‰  за 

ФЛ  и 7 ‰ за 

ЮЛ       

    I. ПРИХОДИ ПО ВИДОВЕ ИЗТОЧНИЦИ          677388 

    1. От такса за ТБО при 100% събираемост за 

2020 год. 

 

         677388 

    II. РАЗХОДИ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ          266065 

    1. Закупуване на съдове за битови отпадъци              2000 

    2. Събиране и транспортиране на ТБО           108887 

    3. Проучване, проектиране....мониторинг на 

депата за БО или съоръжения за 

обезвреждане, рециклиране и оползотворяване 

на БО, включително отчисления по чл. 60 и 

чл. 64 от ЗУО 

 

           74396 

    4. Поддържане чистотата на териториите за 

обществено ползване  

 

           80782 

 

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

 

№   по       

ред 

                  

                         ПОКАЗАТЕЛИ 

ОБЩО - лв. 

при 9‰ за 

ФЛ и 10‰ за 

ЮЛ 

    I. ПРИХОДИ ПО ВИДОВЕ ИЗТОЧНИЦИ            44934    

    1. От такса за ТБО при 100% събираемост за 

2020 год. 

 

           44934 

    II. РАЗХОДИ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ            56210 

    1. Закупуване на съдове за битови отпадъци              1000 

    2. Събиране и транспортиране на ТБО             20188 



    3. Проучване, проектиране....мониторинг на 

депата за БО или съоръжения за 

обезвреждане, рециклиране и оползотворяване 

на БО, включително отчисления по чл. 60 и 

чл. 64 от ЗУО 

 

           18085 

    4. Поддържане чистотата на териториите за 

обществено ползване  

 

           16937 

 

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

№   по       

ред 

                  

                         ПОКАЗАТЕЛИ 

 

ОБЩО - лв. 

при 5‰ за 

ФЛ и 7‰ за 

ЮЛ 

    I. ПРИХОДИ ПО ВИДОВЕ ИЗТОЧНИЦИ          115188 

    1. От такса за ТБО при 100% събираемост за 

2020 год. 

 

         115188 

    II. РАЗХОДИ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ            66710 

    1. Закупуване на съдове за битови отпадъци              1000 

    2. Събиране и транспортиране на ТБО             13547 

    3. Проучване, проектиране....мониторинг на 

депата за БО или съоръжения за 

обезвреждане, рециклиране и оползотворяване 

на БО, включително отчисления по чл. 60 и 

чл. 64 от ЗУО 

 

           11464 

    4. Поддържане чистотата на териториите за 

обществено ползване  

 

           40699 

 

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

№   по       

ред 

                  

                         ПОКАЗАТЕЛИ 

 

ОБЩО - лв. 

при 10‰  за 

ФЛ и 10‰ за 

ЮЛ 

    I. ПРИХОДИ ПО ВИДОВЕ ИЗТОЧНИЦИ            25353 

    1. От такса за ТБО при 100% събираемост за 

2020 год. 

 

           25353 

    II. РАЗХОДИ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ            40202 

    1. Закупуване на съдове за битови отпадъци              1000 

    2. Събиране и транспортиране на ТБО             13666  

    3. Проучване, проектиране....мониторинг на 

депата за БО или съоръжения за 

обезвреждане, рециклиране и оползотворяване 

на БО, включително отчисления по чл. 60 и 

 

             11219 



чл. 64 от ЗУО 

    4. Поддържане чистотата на териториите за 

обществено ползване  

 

            14317 

 

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

 

№   по       

ред 

                  

                         ПОКАЗАТЕЛИ 

 

  ОБЩО - ЛВ. 

 при 7,5‰ за 

ФЛ и 10‰ за 

ЮЛ 

    I. ПРИХОДИ ПО ВИДОВЕ ИЗТОЧНИЦИ            20155  

    1. От такса за ТБО при 100% събираемост за 

2020 год. 

 

           20155 

    II. РАЗХОДИ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ            24788 

    1. Закупуване на съдове за битови отпадъци              1000  

    2. Събиране и транспортиране на ТБО               7997 

    3. Проучване, проектиране....мониторинг на 

депата за БО или съоръжения за 

обезвреждане, рециклиране и оползотворяване 

на БО, включително отчисления по чл. 60 и 

чл. 64 от ЗУО 

 

             4634 

    4. Поддържане чистотата на териториите за 

обществено ползване 

 

             11157  

 

 2. Определя такса за битови отпадъци за 2020 година по населени 

места, както следва: 

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

за имотите, които не са включени в строителните граници на населените 

места, но са урегулирани по Закона за устройство на територията, по видове 

услуги, както следва: 

 

 За град Раковски 

Вид услуга 

 

 

На основание чл. 67 от ЗМДТ и при 

подадена декларация за вид и брой 

съдове при ежеседмично обслужване 

съгласно чл. 15, буква „б“,  ал. 1  от 

НОАМТЦУ  

Когато не може да 

се установи вида и 

броя използвани 

съдове, на база на 

по-високата от двете 

стойности: отчетна 

стойност или 

данъчна оценка  



1 бр. кофа  

тип “ Кука “ 

1 бр. съд 

тип 

 “ Бобър” 

1 бр. 

контейне

р 

4 куб.м. 

Жил. и 

нежилищ

ни имоти 

на ФЛ и 

жил. на 

фирми  

Нежили

щни 

имоти на 

ЮЛ, вкл. 

и ЕТ 

І-ва услуга  

Събиране и 

извозване на 

ТБО 

 

      94 лв. 

 

    281 лв. 

 

     - 

 

2 на 1000 

 

3 на 

1000 

ІІ-ра услуга  

Поддържане 

чистотата на 

териториите за 

общ. ползване 

 

1,8 на 1000 върху по-високата от двете 

стойности: отчетна стойност или 

данъчната оценка на имота 

 

1,5 на 

1000 

 

1,3 на 

1000 

ІІІ-та услуга  

Обезвреждане 

на отпадъците в 

съоръжение за 

преработка 

 

     437 лв. 

 

 

   1310 лв. 

 

    - 

 

1,5 на 

1000 

 

2,7 на 

1000 

 

Общо 

531 лв и 1,8 

на 1000 

1591 лв и 

1,8 на 1000 

 

    - 

5 на 1000 7 на 

1000 

 

 За село Белозем 

 

Вид услуга 

 

 

На основание чл. 67 от ЗМДТ и при 

подадена декларация за вид и брой 

съдове съгласно чл. 15, буква „б“,  ал. 1  

от НОАМТЦУ - при честота 1 път 

седмично 

Когато не може да 

се установи вида и 

броя използвани 

съдове, на база на 

по-високата от двете 

стойности: отчетна 

стойност или 

данъчна оценка   

1 бр. кофа  

тип “ Кука “ 

1 бр. съд 

тип 

 “ Бобър” 

1 бр. 

контейне

р  

4 куб.м. 

Жил. и 

нежилищ

ни имоти 

на ФЛ и 

жил. на 

фирми  

Нежили

щни 

имоти на 

ЮЛ, вкл. 

и ЕТ 

І-ва услуга  

Събиране и 

извозване на 

ТБО 

 

        94 лв.  

 

    281 лв. 

 

      - 

 

2 на 1000 

 

3 на 

1000 



ІІ-ра услуга  

Поддържане 

чистотата на 

териториите за 

общ. ползване 

 

1,8 на 1000 върху по-високата от двете 

стойности: отчетна стойност или 

данъчната оценка на имота 

 

1,5 на 

1000 

 

1,3 на 

1000 

ІІІ-та услуга  

Обезвреждане 

на отпадъците в 

съоръжение за 

преработка 

 

      437 лв. 

 

   1310 лв. 

 

     - 

 

1,5 на 

1000 

 

2,7 на 

1000 

 

Общо 

531 лв и 1,8 

на 

1000 

1591 лв и 

1,8  

1000 

     - 5 на 1000 7 на 

1000 

 

 За село Стряма 

 

Вид услуга 

 

 

На основание чл. 67 от ЗМДТ и при 

подадена декларация за вид и брой 

съдове съгласно чл. 15, буква „б“,  ал. 1  

от НОАМТЦУ - при честота 1 път  

седмично 

Когато не може да 

се установи вида и 

броя използвани 

съдове, на база на 

по-високата от двете 

стойности: отчетна 

стойност или 

данъчна оценка 

1 бр. кофа  

тип “ Кука “ 

1 бр. съд 

тип 

 “ Бобър” 

1 бр. 

контейне

р  

4 куб.м. 

Жил. и 

нежилищ

ни имоти 

на ФЛ и 

жил. на 

фирми  

Нежили

щни 

имоти на 

ЮЛ, вкл. 

и ЕТ 

І-ва услуга  

Събиране и 

извозване на 

ТБО 

 

      94 лв. 

 

    281 лв. 

 

     - 

 

2 на 1000 

 

3 на 

1000 

ІІ-ра услуга  

Поддържане 

чистотата на 

териториите за 

общ. ползване 

 

1,8 на 1000 върху по-високата от двете 

стойности: отчетна стойност или 

данъчната оценка на имота 

 

1,5 на 

1000 

 

1,3 на 

1000 

ІІІ-та услуга  

Обезвреждане 

на отпадъците в 

съоръжение за 

преработка 

 

     437 лв. 

 

   1310 лв. 

 

     - 

 

1,5 на 

1000 

 

2,7 на 

1000 



 

Общо 

531 лв и 1,8 

на 

1000 

1591 лв и 

1,8 на  

1000 

     

    - 

5 на 1000 7 на 

1000 

 

 За село Чалъкови 

 

Вид услуга 

 

 

На основание чл. 67 от ЗМДТ и при 

подадена декларация за вид и брой 

съдове съгласно чл. 15, буква „б“,  ал. 1  

от НОАМТЦУ - при честота 2 пъти в 

месеца 

Когато не може да 

се установи вида и 

броя използвани 

съдове, на база на 

по-високата от двете 

стойности: отчетна 

стойност или 

данъчна оценка 

1 бр. кофа  

тип “ Кука “ 

1 бр. съд 

тип 

 “ Бобър” 

1 бр. 

контейне

р  

4 куб.м. 

Жил. и 

нежилищ

ни имоти 

на ФЛ и 

жил. на 

фирми  

Нежили

щни 

имоти на 

ЮЛ, вкл. 

и ЕТ 

І-ва услуга  

Събиране и 

извозване на 

ТБО 

 

      94 лв. 

 

    281 лв. 

 

       - 

 

4 на 1000 

 

6 на 

1000 

ІІ-ра услуга  

Поддържане 

чистотата на 

териториите за 

общ. ползване 

 

1,8  на 1000 върху по-високата от двете 

стойности: отчетна стойност или 

данъчната оценка на имота 

 

2,5 на 

1000 

 

2 на 

1000 

ІІІ-та услуга  

Обезвреждане 

на отпадъците в 

съоръжение за 

преработка 

 

     437 лв. 

 

   1310 лв. 

 

      -  

 

2,5 на 

1000 

 

2 на 

1000 

 

Общо 

531 лв и 1,8 

на 

1000 

1591 лв и 

1,8 на  

1000 

 

     - 

9 на 1000 10 на 

1000 

 

 За село Шишманци 

 



Вид услуга 

 

 

На основание чл. 67 от ЗМДТ и при 

подадена декларация за вид и брой 

съдове съгласно чл. 15, буква „б“,  ал. 1  

от НОАМТЦУ - при честота 2 пъти в 

месеца 

Когато не може да 

се установи вида и 

броя използвани 

съдове, на база на 

по-високата от двете 

стойности: отчетна 

стойност или 

данъчна оценка 

1 бр. кофа  

тип “ Кука “ 

1 бр. съд 

тип 

 “ Бобър” 

1 бр. 

контейне

р  

4 куб.м. 

Жил. и 

нежилищ

ни имоти 

на ФЛ и 

жил. на 

фирми  

Нежили

щни 

имоти на 

ЮЛ, вкл. 

и ЕТ 

І-ва услуга  

Събиране и 

извозване на 

ТБО 

 

      94 лв. 

 

    281 лв. 

 

     - 

 

2 на 1000 

 

3 на 

1000 

ІІ-ра услуга  

Поддържане 

чистотата на 

териториите за 

общ. ползване 

 

1,8 на 1000 върху по-високата от двете 

стойности: отчетна стойност или 

данъчната оценка на имота 

 

1,5 на 

1000 

 

1,3 на 

1000 

ІІІ-та услуга  

Обезвреждане 

на отпадъците в 

съоръжения за 

преработка 

 

     437 лв. 

 

   1310 лв. 

 

     - 

 

1,5 на 

1000 

 

2,7 на 

1000 

 

Общо 

531 лв и 1,8 

на 

1000 

1591 лв и 

1,8 на  

1000 

    

    - 

5 на 1000 7 на 

1000 

 

 За село Момино село  

 

Вид услуга 

 

 

На основание чл. 67 от ЗМДТ и при 

подадена декларация за вид и брой 

съдове съгласно чл. 15, буква „б“,  ал. 1  

от НОАМТЦУ - при честота 2 пъти в 

месеца 

Когато не може да 

се установи вида и 

броя използвани 

съдове, на база на 

по-високата от двете 

стойности: отчетна 

стойност или 

данъчна оценка 



1 бр. кофа  

тип “ Кука “ 

1 бр. съд 

тип 

 “ Бобър” 

1 бр. 

контейне

р  

4 куб.м. 

Жил. и 

нежилищ

ни имоти 

на ФЛ и 

жил. на 

фирми  

Нежили

щни 

имоти на 

ЮЛ, вкл. 

и ЕТ 

І-ва услуга  

Събиране и 

извозване на 

ТБО 

 

      94 лв. 

 

    281 лв. 

 

    - 

 

5 на 1000 

 

5 на 

1000 

ІІ-ра услуга  

Поддържане 

чистотата на 

териториите за 

общ. ползване 

 

1,8 на 1000 върху по-високата от двете 

стойности: отчетна стойност или 

данъчната оценка на имота 

 

2,5 на 

1000 

 

2,5 на 

1000 

ІІІ-та услуга  

Обезвреждане 

на отпадъците в 

съоръжение за 

преработка 

 

     437 лв. 

 

   1310 лв. 

 

     - 

 

2,5 на 

1000 

 

2,5 на 

1000 

 

Общо 

 531 лв и 1,8 

на 

1000 

1591 лв и 

1,8 на  

1000 

   

    - 

10 на 

1000 

10 на 

1000 

 

 За село Болярино 

 

Вид услуга 

 

 

На основание чл. 67 от ЗМДТ и при 

подадена декларация за вид и брой 

съдове съгласно чл. 15, буква „б“,  ал. 1  

от НОАМТЦУ - при честота 2 пъти в 

месеца 

Когато не може да 

се установи вида и 

броя използвани 

съдове, на база на 

по-високата от двете 

стойности: отчетна 

стойност или 

данъчна оценка 

1 бр. кофа  

тип “ Кука “ 

1 бр. съд 

тип 

 “ Бобър” 

1 бр. 

контейне

р  

4 куб.м. 

Жил. и 

нежилищ

ни имоти 

на ФЛ и 

жил. на 

фирми  

Нежили

щни 

имоти на 

ЮЛ, вкл. 

и ЕТ 

І-ва услуга  

Събиране и 

извозване на 

ТБО 

 

      94 лв. 

 

    281 лв. 

 

       - 

 

4 на 1000 

 

5 на 

1000 



ІІ-ра услуга  

Поддържане 

чистотата на 

териториите за 

общ. ползване 

 

1,8 на 1000 върху по-високата от двете 

стойности: отчетна стойност или 

данъчната оценка на имота 

 

1,5 на 

1000 

 

2,5 на 

1000 

ІІІ-та услуга  

Обезвреждане 

на отпадъците в 

съоръжение за 

преработка 

 

     437 лв. 

 

   1591 лв. 

 

     - 

 

2 на 1000 

 

2,5 на 

1000 

 

Общо 

531 лв и 1,8 

на 

1000 

1591 лв и 

1,8 на  

1000 

  

      - 

7,5 на 

1000 

10 на 

1000 

 

 2.2. Предвид спецификата на Завода за преработка на отпадъци, 

намиращ се в УПИ I, ПИ № 067016 в с. Шишманци, таксата му се определя за 

услугите по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, 

съгласно таблиците по т. 2.1.  

 2.3. Недостигът на финансови средства за дейностите по управление на 

отпадъците в гр. Раковски, с. Белозем, с. Чалъкови, с. Момино село и с. 

Болярино да се поеме от реализирани остатъци в другите населени места от 

община Раковски, както и от очаквани постъпления от несъбрана такса - смет 

от минали периоди или от “Собствени приходи” на общината. 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: ……………………. 

ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ 

Кмет на община Раковски 
 

 
Изготвил: ............................................... 

Лилияна Шопова, гл. експерт „Екология“ 
 

 

 

Съгласувал: ................................................. 

Стела Райкова, ст. юрисконсулт 
 


