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ЗАПОВЕД
№20РД 09-166
гр. Пловдив,13.04.2020 г.
На основание чл. 46, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за издаване
на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив
(ИРУИРПМОСТОП).
НАРЕЖДАМ:
I. Определям зони за паркиране на МПС с обхват: ул. „Сидер Войвода” № 6 и № 8,
ул. „Мизия” № 10А, № 12 и № 14, ул. „Иван Арабаджията” № 16, попадащи в УПИ II –
комплексно застрояване, кв. 581 – по стар и нов (в процедура на обява) подробен устройствен план на
V-та градска част, чиито собственици, ползватели и/или обитатели имат право да участват в
процедурата за определяне на ползватели на места за местодомуване на леко МПС, без поставяне на
преместваем обект.
II. Броят на местата за платено местодомуване на леко МПС, без поставяне на преместваем
обект в определените зони по посочената план - схема е 26.
III. Срокът за подаване на заявления от желаещите е от 14.04.2020 г. до 27.04.2020 г.
В случай, че има подадени заявления преди датата на издаване на настоящата заповед и същите
са относими към обхвата на зоната, да бъдат разгледани от комисията.
IV. Назначавам комисия в състав:
Председател: Тодор Ганчев – Директор Дирекция: ФД, ПО, ЧР, ОК, СД и ОМП;
Членове:
1. Манол Митев – старши юрисконсулт;
2. Илиян Козарев – главен експерт „ПИ и Б”;
3. Елена Андреева – младши експерт „Търговия и услуги”;
4. Мариела Чипова – главен експерт „ГРАО”.
Резервни членове:
1. Стоянка Кузманова – старши юрисконсулт;
2. Пламена Гетова – старши инспектор „Търговия и услуги”.
V. Назначената комисия да обяви, организира и проведе процедурата за определяне на
ползватели по реда на чл. 8а от НРУИРПМОСТОП. При повече от един кандидат за едно място,
изборът на ползвател ще се извършва по критерии, съгласно горецитираната наредба.
VI. За дейността си комисията да състави протокол, който да ми представи за утвърждаване до
30.04.2020 г.
Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.
Настоящата заповед да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение и да се
обяви на собствениците, ползвателите и обитателите на жилища в определените зони чрез поставяне
на попадащите блокове, таблото и на интернет страницата на районната администрация.
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