
 

   

ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 
п.к. 4150, пл. „България” № 1, тел.: 03151/2260, e-mail: oa@rakovski.bg 

 

З А П О В Е Д 
№ ДЗ – 226 от 13 декември 2022 г. 

 

на основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и 

местната администрация (ЗМСМА), чл. 60, ал. 1 и чл. 62, ал. 2 от 

Административнопроцесуалния кодекс във връзка с допусната очевидна 

фактическа грешка. 

Н А Р Е Ж Д А М : 
 

 I. Във връзка с допусната очевидна фактическа грешка, а именно 

несъответствие между целеното и документираното изявление ИЗМЕНЯМ 

част от съдържанието на всички относими документи към Процедурата 

за избор на финансова или кредитна институция за предоставяне на 

дългосрочен заем на Община Раковски в размер на 8 000 000,00 (осем 

милиона лева) за финансиране на инвестиционни проекти в полза на 

местната общност, както следва: 

 1. думите: „Изготвяне на Инвестиционен работен проект за 

Реконструкция и конструктивно усилване сграда намираща се в УПИ III-

2465, за детска градина и социални дейности, кв. 144 по ПУП на кв. 

Секирово, гр. Раковски.“, да се четат като: „Реконструкция и 

конструктивно усилване сграда намираща се в УПИ III-2465, за детска 

градина и социални дейности, кв. 144 по ПУП на кв. Секирово, гр. 

Раковски.“ 

 2. думите: „Изработване на инвестиционен Проект за Обект: 

„Реконструкция на част от уличната мрежа на град Раковски, община 

Раковски, област Пловдив.“ да се четат като: „Реконструкция на част от 

уличната мрежа на град Раковски, община Раковски, област Пловдив.“ 

 II. Разпореждам предварително изпълнение на настоящата 

Заповед, което ще защити интересите на местната общност, чрез 

отразяване на целеното.  

 III. Настоящата Заповед да бъде публикувана на интернет 

страницата на Община Раковски към Процедурата за избор на 

финансова или кредитна институция за предоставяне на дългосрочен 

заем на Община Раковски в размер на 8 000 000,00 (осем милиона 

лева) за финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната 

общност.  

 IV. Настоящата Заповед да се сведе до знанието на класирания на 

първо място участник в горепосочената Процедура.  
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Кмет на Община Раковски  
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