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Чрез
Александър Държиков 
Председател на 
Общински съвет -  Пловдив

П И Т А Н Е
Правно основание
чл. 80, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на 
Пловдивски общински съвет, вр. с чл. 33, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА

От
Добромира Костова, Веселина Александрова, Веселка Христамян, Владимир Славенски
общински съветници от
ППГОС „Демократична България -  Обединение"

Относно
Общински имот, намиращ се на адрес ул. „Карловска"45, представляващ имот с идентификатор 
56784.506.634 по КК и КР на гр. Пловдив..

Уважаеми г-н Димитров,

В приемните ни на общински съветници постъпиха редица сигнали от граждани, свързани с общински 
имот, намиращ се на адрес ул. „Карловска" 45, представляващ имот с идентификатор 56784.506.634 по КК 
и КР на гр. Пловдив. Граждани ни сигнализираха, че имотът е заграден с ограда и порта, която вечер се 
заключва, а на самата ограда има знак „забранено влизането" и знак „паркингът е частна собственост". На 
8 октомври 2021 г. направихме лична проверка на терена и установихме, че въпросните сигнали отговарят 
на действителността, като направихме 8идео и фото заснемане на моментната ситуация.

От октомври 2021 до ден днешен сме подали няколко устни и писмени сигнали до „Пловдивски общински 
инспекторат", дирекция „Общинска собственост" и кмета.на район „Северен" за неправомерно ползване 
и навлизане в общински терен. Към днешна дата, теренът оперира като частен паркинг, а имотът е заграден 
с ограда и порта, която се заключва вечер, като има знак „влизането забранено" на оградата.

Във връзка с горното, молим на основание чл. 80, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността 
на Пловдивски общински съвет, вр. с чл. 33, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА да получим писмен отговор в периода до 
следващото заседание на Общински съвет -  Пловдив на следните въпроси:

1. Направени ли са проверки от Община Пловдив по сигнали на граждани за неправомерно 
навлизане в общинска собственост за терена на ул. „Карловска" 45 след 18 октомври 2021 г.?

2. Ако отговорът на горния въпрос е положителен -  какви са резултатите от въпросните проверки?

3. Ако отговорът на горния въпрос е отрицателен -  каква е причината да не бъдат направени 
проверки?

4. Издала ли е Община Пловдив разрешителни за упражняване на някакъв вид търговска дейност 
върху терена на ул. „Карловска" 45 и ако да -  какви точно разрешителни са издадени?
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5. Ако Община Пловдив не е учредявала право на ползване под някаква форма, то предприела ли 
е действия за защита правото си на собственост и следващите се от това обезщетения за 
лишаването й от правото на ползване или съответния размер на плодовете от вещта?

6. Какво е становището на Община Пловдив относно оградата, преграждаща към днешна дата 
общинския имот с идентификатор 56784.506.634 по КК и КР на гр. Пловдив, забранителния знак 
върху нея и заключването на портата и отрязването на достъпа до общинския терен?

7. Молим да ни бъде предоставено копие на констативния протокол от проверката по първия ни 
сигнал от 9 октомври 2021 г. за неправомерно навлизане в общинска собственост, резултатът 
от който е писмо от Пловдивски общински инспекторат с Изх. No 21ПОИ-1194-1.

С уважение,

Веселина Александрова Веселка Христамян Владимир Славенски Добромира Костова


