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З А П О В Е Д 
 

 № ДЗ-51/23.02.2021 г. 
 

 

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и 13 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 5, ал. 1, чл. 156б, ал. 3 и ал. 4 от Закона за устройство 

на територията /ЗУТ/ и § 1, ал. 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за 

устройство на територията, чл. 11, ал. 4, ал. 6, ал. 7 и ал. 8 от Закона за управление 

на отпадъците /ЗУО/ 

 

П Р Е Д О С Т А В Я М 

 

 Свои функции по Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и Закона за 

управление на отпадъците /ЗУО/, както следва: 

 

1. На главния архитект на Общинска администрация – Раковски:  

 

- Да осъществява дейностите по устройство на територията на Община 

Раковски на основание чл. 5, ал. 1 от Закона за устройство на 

територията /ЗУТ/; 

- Да упражнява методическо ръководство и контрол върху дейността на 

техническата служба и да издава общи указания за уеднаквяване на 

дейността, във връзка с прилагането на Закона за устройство на 

територията /ЗУТ/ и подзаконовите нормативни актове на основание чл. 

5, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/; 

- Да организира поддържането на архив на одобрените устройствени 

планове и измененията им, архив на издадените строителни книжа, 

публичен регистър на всички актове за изработване и одобряване на 

устройствени планове и на измененията им на основание чл. 5, ал. 5 от 

Закона за устройство на територията /ЗУТ/; 

- Да дава указания на заявителите за отстраняване на нередовности в 

производствата и попълването им с доказателства във връзка с 

разрешаване изработването на подробни устройствени планове и на 

техни изменения, както и във връзка с тяхното одобряване;   

- Да одобрява плановете за управление на строителни отпадъци по 

искане на възложителя на строежа след влизането в сила на 

разрешението за строеж и преди откриването на строителната 

площадка и/или преди започването на дейностите по изграждане или 

премахване на обект по чл. 11, ал. 1 от Закона за управление на 

отпадъците /ЗУО/ или мотивирано отказва одобряването му на 

основание чл. 156б, ал. 2 и ал. 4 от Закона за устройство на територията 

/ЗУТ/ във връзка с чл. 11, ал. 4, ал. 6 и ал. 8 от Закона за управление на 

отпадъците /ЗУО/; 

- Да одобрява плановете за безопасност и здраве по искане на 

възложителя на строежа след влизането в сила на разрешението за 
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строеж и преди откриването на строителната площадка и/или преди 

започването на дейностите по изграждане или премахване на обект на 

основание чл. 156б, ал. 3 и ал. 4 от Закона за устройство на територията 

/ЗУТ/. 

 

Настоящата заповед да се счита и за упълномощаване на лицето, на което 

са прехвърлени функции по чл. 156б, ал. 3 и ал. 4 от Закона за устройство на 

територията /ЗУТ/ и чл. 11, ал. 4, ал. 6, ал.7 и ал. 8 от Закона за управление на 

отпадъците /ЗУО/. 

 

 

Упълномощеното по-горе лице носи дисциплинарна отговорност при 

неизпълнение или при незаконосъобразно, или лошо изпълнение на възложените с 

настоящата заповед задължения. 

 

Заповедта влиза в сила с издаването ѝ. 

 

Заповедта отменя всички, издадени преди нея заповеди за делегиране на 

правомощия по Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и Закона за 

управление на отпадъците /ЗУО/ от Кмета на Община Раковски на други 

длъжностни лица от общинската администрация. 

 

Екземпляр от Заповедта да се връчи на оправомощеното с нея лице за 

сведение и изпълнение.  

 

Заповедта да се публикува на електронната страница на община Раковски.   

 

 

 

 

ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ 

Кмет на Община Раковски 

 

 
Изготвил: 

Елена Тилева – старши юрисконсулт 

 


