
 
 
 
До: 
Всички строителни фирми и членове на камарата на строителите на територията на РДНСК 
Южен Централен Район 
 
 
ПОКАНА 
Относно: Представяне на оферти за избор на изпълнител за принудителното изпълнение на 
влязла в сила Заповед № ДЗ 242/ 21.12.2015 год., на Кмета на Община Раковски  и Решение 
№ 866/27.04.2016 год. на Административен съд гр. Пловдив за премахване на незаконен 
строеж: “едноетажна масивна постройка, двуетажна масивна постройка с външно 
стълбище и друга масивна постройка”, находящ се в поземлен имот  за който е образуван 
УПИ V-115, кв. 21 по плана на с. Шишманци, Община Раковски. 
 
 
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  
 
 Община Раковски, уведомява всички строителни фирми и членове на Камарата на 
строителите в България, че във връзка с дейността по премахване на незаконни строежи или 
части от тях, уредена в Закон за устройство на територията /ЗУТ/ и Наредба № 13/2001 год., 
на МРРБ за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или 
части от тях на територията на Община Раковски, набира оферти за извършване на дейността 
по премахване на незаконен строеж “едноетажна масивна постройка, двуетажна масивна 
постройка с външно стълбище и друга масивна постройка”, находящ се в поземлен имот  
за който е образуван УПИ V-115, кв. 21 по плана на с. Шишманци, Община Раковски. 
 Заповедтта е изпълнена частично, като е премахнато външното стълбище и втория 
етаж от двуетажна масивна постройка.  
За окончателното изпълнение на Заповед № ДЗ 242/ 21.12.2015 е необходимо премахване на 
стоманобетонната плоча от двуетажната постройка, която в момента е едноетажна, 
разположена на границата с УПИ ІV- 93 и се ползва като гараж и склад.  
 Офертите могат да бъдат внесени в деловодството на Община Раковски – гр. 
Раковски, пл. „България” № 1 в 14 /четиринадесет/ дневен срок от публикуване на 
настоящата покана на интернет страницата на Община Раковски. Към офертата се прилага 
Декларация за липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП, подписана от всяко 
едно лице, които представляват участника.  
 Критерий за класирането на внесените оферти е показателя „най ниска цена” 
Повече информация за строежа може да бъде получена всеки работен ден от 9.00 – 17.00 ч в 
сградата на Община Раковски на адрес:  гр. Раковски, пл. „България” № 1, ет 1, стая 3. 
Лице за контакт : Мария Бодушка – Гл. специалист С,КиУТТО – тел: 03151 / 5000   

                   Инж. Райна Неделчева -  тел : 03151 / 5000 – в дните понеделник и сряда  
 
 
 
 
 



                                                            
Количествена сметка 
 

Наименование Мярка Количество 
Разбиване на 
стоманобетонна плоча  

м2 50.00 

Разбиване на 
стоманобетонни греди 
и колони  

м3 6.00 

Разваляне на тухлена 
зидария  

м3 60.00 

Извозване на 
строителни отпадъци 

м3 10.00 

         
 
 
 
 
Суважение : ………………………………………………….. 
                    /Павел Гуджеров –Кмет на Община Раковски/ 


