
 

 
 

 
З А  П  О  В  Е  Д   

 
№ ЗРИ – 129/25.03.2021г. 

   
 На основание чл. 46, ал. 1, т. 2 и т. 11 от ЗМСМА и чл. 8а от Наредба за реда и условията 
за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на 
Община Пловдив във връзка с одобрена План-схема за местодомуване на леко МПС без 
поставяне на преместваем обект в УПИ І-комплексно застрояване, в кв. 5 /нов/ по плана на кв. 
„Втора Каменица“ – Пловдив   
 
                                                                    Н А Р Е Ж Д А М: 
 
І. 1. Определям зона за ползване на места общинска собственост за местодомуване на леко 
МПС без поставяне на преместваем обект по одобрена план-схема за местодомуване на леко 
МПС без поставяне на преместваем обект в УПИ І-комплексно застрояване, в кв. 5 /нов/ по 
плана на кв. „Втора Каменица“ – Пловдив, с обхват административни адреси на територията на 
район „Източен“, както следва: 

 бул. „Източен“ № № 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 и 42; 
 ул. „Славейна“ № № 2, 4, 6, 8, 10 и 12. 

 
2. В определената зона се намират жилищата, чиито собственици или техни роднини по права 
линия, ползватели, на които е учредено вещно право на ползване, или техни роднини по права 
линия, или наематели имат право да участват в процедурата за определяне на ползватели на 
места за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, като за едно 
жилище се полага ползване на едно място за местодомуване на леко МПС без поставяне на 
преместваем обект. Изключение се допуска в случай на налични свободни места в план-
схемата и липса на интерес от други правоимащи. 
 
3. Местата общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на 
преместваем обект, в определената в т. I от настоящата заповед зона, за които съгласно т. Х.8.б 
от Приложение 2 към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на община Пловдив, се заплаща месечна такса на основание чл. 
72 от ЗМДТ в размер на 20.00 лв., са 75 броя, както следва: 

 от място № 1 до място № 16 включително; 
 от място № 19 до място № 31 включително; 
 от място № 33 до място № 45 включително; 
 от място № 47 до място № 57 включително; 
 от място № 60 до място № 70 включително; 
 от място № 94 до място № 104 включително. 

 
4. Местата общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на 
преместваем обект, определени за ползване от лица с намалена работоспособност с решение на 
ТЕЛК/НЕЛК, са 10 броя, както следва: 

 № № 17, 58, 131, 18, 32, 59, 71, 89, 46 и 93. 
 

 РАЙОН “ИЗТОЧЕН”, ОБЩИНА ПЛОВДИВ 
Пловдив 4000, бул. “6-ти септември” № 274, тел.: 032/601060 

,e-mail: info@iztochen-plovdiv.bg 

 

 
 



 
5. Останалите места от план-схема за местодомуване на леко МПС без поставяне на 
преместваем обект в УПИ І-комплексно застрояване, в кв. 5 /нов/ по плана на кв. „Втора 
Каменица“ – Пловдив, се ползват свободно от гражданите. 
 
6. Място и срок за подаване на заявления – административната сграда на район „Източен“ – 
община Пловдив, бул. „6-ти септември“ № 274, от 29.03.2021 г. до 12.04.2021 г. включително, 
всеки работен ден от 8:30 часа до 17:00 часа. 
 
7. Необходими документи: 

 Заявление по образец до кмета на район „Източен“; 
 Документ за самоличност – за легитимация; 
 Копие от документ за собственост, нотариален акт за учредяване на право на ползване 

или договор за наем за жилището; 
 Копие от свидетелство за регистрация на леко МПС; 
 Договор за лизинг, наем или заем на лек автомобил; 
 Нотариално заверено пълномощно (изисква се в случаите, когато заявлението не се 

подава лично); 
 Други документи, на които се позовава заявителят. 

 
7.1. Определянето на ползвател на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС 
без поставяне на преместваем обект, в случаите при повече от един кандидат за едно място, се 
осъществява чрез провеждане на публичен конкурс. Размерът на таксите не може да бъде по-
нисък от минималния размер на таксите, определен от Общински съвет гр. Пловдив в 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на 
територията на община Пловдив. В случай, че конкурсната комисия оцени двама или повече 
кандидати по един и същи начин, за един и същи предмет на конкурса, се провежда наддаване 
между тях, като наддаването е явно и започва от началния размер на таксата. 
 
ІІ. 1. Назначавам Комисия, която да обяви, организира и проведе процедурата за определяне на 
ползватели на местата за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект в 
УПИ І-комплексно застрояване, в кв. 5 /нов/ по плана на кв. „Втора Каменица“ – Пловдив, в 
състав: 
Председател:  
Атанас Кунчев – заместник-кмет и  
Членове: 
1. Стефка Чолакова – директор дирекция „Б, ФС  и СД“; 
2. арх. Соня Андонова – директор дирекция „УТ, ИИ и Б“; 
3. инж. Дора Тончева – старши експерт "Кадастър и регулация" 
4. Дина Люцканова – старши експерт „Стопански дейности“; 
5. Бойка Чунчукова – главен специалист „УП и ПУП“, 
6. Станислава Колева – Трендафилова – началник отдел „АПО, К и ЧР“. 
 
Резервни членове: 

1. Анета Найденова – началник отдел „Б, ФС  и СД“ 
2. Йовка Гудева - главен специалист „УП и ПУП“ 
3. Анелия Попова – гл. инспектор „Търговия и услуги“; 
4. Арх. Елица Кръстева – гл. експерт „УТ, ИИ и Б“ 

 
 
2. В случай, че за едно място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без 
поставяне на преместваем обект е постъпило само едно заявление, на лицето, отговарящо на 
изискванията на чл. 8а, ал. 2 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за 
ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив,  следва да се 



 
издаде разрешение за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС 
без поставяне на преместваем обект за срок до 3 годинi. 
 
3. При повече от един кандидати, отговарящи на изискванията на чл. 8а, ал. 2 от Наредба за 
реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на 
територията на Община Пловдив,  за едно място общинска собственост за местодомуване на 
леко МПС без поставяне на преместваем обект, изборът на ползвател се извършва по реда на ч. 
18а и чл. 18б от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място 
общинска собственост на територията на Община Пловдив. 
 
4. За дейността си Комисията съставя протоколи, които ми представя за утвърждаване в 3-
дневен срок от приключване на работата. 
 
III. Настоящата заповед следва да се обяви на заинтересованите лица в определената в т. І зона, 
чрез поставяне на съобщения на входовете на сградите, на таблото за съобщения в 
административната сграда на Район „Източен“ – Община Пловдив и на интернет страницата на 
районната администрация: http://iztochen-plovdiv.bg/. 
 
IV. Настоящата заповед отменя Заповед № ЗРИ – 56/18.02.2019 г., Заповед № ЗРИ – 56 – 
1/25.03.2019 г., Заповед № ЗРИ – 56 – 2/29.11.2019 г. и Заповед № ЗРИ – 56 – 3/29.05.2020 г. на 
кмета на район „Източен“ 
 
 Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Атанас Кунчев – зам.-кмет 
на Район „Източен“. 
 Настоящата Заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за 
сведение и изпълнение. 

 
 
 
/п/ 

ИВАН СТОЯНОВ 
Кмет на район „Източен” 

 
 


