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ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 

п.к. 4150, пл. България № 1, тел.: 03151/22-60, e-mail: oa@rakovski.bg 

З А П О В Е Д 

№ ДЗ-48/23.02.2021 г. 

 

         На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 5, ал. 4, чл. 6, ал.1, ал. 2, ал. 4 и ал. 7 от Закона 

за устройство на територията 

 

1. Н А З Н А Ч А В А М 

1.1 Общински експертен съвет по устройство на територията на община 

Раковски в състав: 

1.1.1 Председател: 

арх. Чавдар Кьолов – Главен архитект на община Раковски; 

1.1.2 Членове:  

инж. Костадин Палазов – Консултант строителни конструкции; 

инж. Светлана Шопова – Главен инженер – община Раковски; 

инж. Валя Романова – Инженер ВиК; 

инж. Петър Тачев – Главен специалист „СКУТТО“ – община Раковски; 

Елена Тилева – Старши юрисконсулт – община Раковски; 

Станислава Лукова – Главен специалист „ЕКТО“ – община Раковски; 

Лиляна Шопова – Главен експерт „Екология“ – община Раковски; 

Николай Малинов – Представител на РСПБЗН;  

Представител на ВиК; 

Представител на РЗИ; 

Представител на EVN; 
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Представител на „Ситигаз България“ ЕАД;  

Представител на САБ и КАБ.  

 

2. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М 

Условия и ред за работа на Общинския експертен съвет по устройство 

на територията 

     Предмет на дейност на Общинския експертен съвет по устройство на 

територията 

2.1 Общинският експертен съвет по устройство на територията се 

произнася по всички въпроси от своята компетентност, определени със 

законов или подзаконов нормативен акт, както и с настоящата заповед.  

     Място, дата и час на провеждане на заседанията 

2.2 Редовните заседания на Общинския експертен съвет по устройство на 

територията се провеждат в сградата на община Раковски – пл. България 

№ 1, гр. Раковски всяка сряда от 10:00 часа. 

     Дневен ред на заседанията на Общинския експертен съвет по 

устройство на територията  

2.3 Дневният ред на заседанията на Общинския експертен съвет по 

устройство на територията се определя от председателя му.  

2.4 Отдел „Териториално и селищно устройство“ към община Раковски 

осигурява възможност на членовете на Общинския експертен съвет по 

устройство на територията да се запознаят със съдържанието на 

предвидените за разглеждане административни преписки. 

2.5  Извънредни точки в дневния ред на заседанията на Общинския 

експертен съвет по устройство на територията могат да се включат с 

разрешение на главния архитект на община Раковски. 

     Провеждане на заседанията на Общинския експертен съвет по 

устройство на територията 
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2.6 Въпросите от определения дневен ред се докладват пред Съвета от 

главния архитект на община Раковски.  

2.7 Изслушват се мненията на членовете на Съвета. 

2.8 Решенията се взимат с консенсус между членовете на Съвета.  

2.9 При липса на съгласие между членовете на Съвета: 

     - Решението се взима като в протокола се вписват особените мнения 

на несъгласните с него членове на Съвета; 

     - Председателят предлага друго решение, по което се постига 

консенсус или отлага обсъждането за друго заседание, за което да се 

събере и представи допълнителна документация. 

 

3. Отменям Заповед № ДЗ-1/04.01.2021 г. на кмета на община Раковски. 

4. Екземпляр от настоящата заповед да се връчи на главния архитект за 

сведение и изпълнение.  

5. Заповедта да се публикува на електронната страница на община 

Раковски. 

 

ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ 

Кмет на Община Раковски 

 

Изготвил: 

Елена Тилева – старши юрисконсулт 


