
 

 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е № 220 

 
 

    Взето с Протокол № 14/29.09.2016 г. от гласуване чрез „ПОДПИСКА” на Общински съвет - 
Раковски 

 
Относно: Кандидатстване на Народно читалище «Св. Св. Кирил и Методий – гр. Раковски – 1908» 
с проектно предложение за безвъзмездно финансово подпомагане по мярка 7 «Основни 
услуги и обновяване на селата в селските райони», подмярка 7.2 «Подкрепа за иновации в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване 
на енергия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР), 
съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).  
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 12, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски  
 

Р Е Ш И:  
 
       I. Декларира, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на Плана за развитие на 
общината. 
      II. Дава съгласие Народно читалище «Св. Св. Кирил и Методий – гр. Раковски – 1908» да 
кандидатства по подмярка 7.2. «Подкрепа за иновации в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в 
енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия» с цел реализация на обект: 
“Обновяване и модернизация на НЧ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ - ГР. РАКОВСКИ - 1908", което 
включва извършване на ремонтни дейности в сградата, ползвана от читалището и закупуване на 
ново оборудване.  
 
МОТИВИ: Народно читалище «Св. Св. Кирил и Методий – гр. Раковски – 1908» подготвя проектно 
предложение за безвъзмездно финансово подпомагане по мярка 7 «Основни услуги и 
обновяване на селата в селските райони», подмярка 7.2 «Подкрепа за иновации в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, 
включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия» по 
Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) с цел реализация на 
обект: „Обновяване и модернизация на НЧ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ - ГР. РАКОВСКИ - 1908", 
което включва извършване на ремонтни дейности в сградата, ползвана от читалището и 
закупуване на ново оборудване. 

Народно читалище «Св. Св. Кирил и Методий – гр. Раковски – 1908» е построено преди 
повече от 50 г. и е част от културния и обществения живот на града.  

От момента на създаването му и до сега не е извършван основен ремонт на 
помещенията в читалището. Те се намират в окаяно състояние и имат нужда от спешен 
ремонт, за да могат да се ползват по предназначение.  

Предложение: Съгласно изискванията за кандидатстване, е необходимо: 
1.  Решение на Общинския съвет, че дейностите, включени в проекта, съответстват на 

приоритетите на общинския план за развитие на общината. 
2. Общински съвет Раковски да декларира своето съгласие за кандидатстване на Народно 

читалище «Св. Св. Кирил и Методий – гр. Раковски – 1908» по горецитираната мярка от ПРСР 
2014-2020 г. 
 
 
 



 

 

 
 
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: 
                           /Петя Загорчева/ 
 

 

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

11. Младен Николов Шишков – за 
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Петър Ангелов Антонов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Мария Йосифова Гиева – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за 
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски  
21. Славейко Милков Белчев – за  

 

 


