
 
 

ЗАПОВЕД 
№ РД-10-1078 

Пловдив. 04.09.2017 г. 

 

На основание чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от 

ЗОС и Решение № 171, взето с протокол № 15 от 27.05.2010г. на Общински 

съвет – Пловдив,  във връзка с чл. 13, ал. 1 от  НРПУРОИ, изм. и доп. с Решение 

№ 201, взето с Протокол № 11 от 04.06.2015г. на Общински съвет гр. Пловдив и 

Решение № 2/04.09.2017г. на Директора на ОУ „Панайот Волов”, гр. Пловдив 
 

Н А Р Е Ж Д А М  :  

I. Назначавам Комисия  по подготовка, организация и провеждане на 

публично оповестен конкурс за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМ 

ИМОТ - публична общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, ул. 

„Дилянка" № 29, а именно: стоматологичен кабинет, с площ от 15 /петнадесет/ 

кв.м., разположен в сграда с  идентификатор 56784.503.45.4, гр. Пловдив, общ. 

Пловдив, обл. Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, находяща 

се в поземлен имот с идентификатор 56784.503.45 при съседи на целия имот: 

56784.503.47, 56784.503.46, 56784.503.44, 56784.503.36, 56784.503.35, 

56784.503.451,   в състав: 

Председател: Адв. Стефан Цонев – юрист 

Зам. Председател: Севджан Читальова – зам. директор при ОУ “Панайот 

Волов” 

 

Членове: 

1. Петър Политов – Гл. Експерт в отдел „Управление и разпореждане“, 

дирекция „Общинска собственост“ към Община Пловдив; 

2. Димитрина Вакрилова – общински съветник; 

3. Веселин Маневски – общински съветник; 

4. Айри Мурад – общински съветник; 

5. Евелин Парасков – общински съветник; 

6. Николай Бухалов – общински съветник; 

7. Иван Димов – общински съветник; 

8. Коста Хаджиев – общински съветник; 

9. Бояна Маркова – общински съветник; 

10. Жанета Вакрилова – главен учител при ОУ “Панайот Волов”; 

11. Иванка Агушева – счетоводител при ОУ “Панайот Волов”. 

 

II. Конкурсът да се проведе на 25.09. 2017г. от 12.00  часа в сградата на ОУ 

“Панайот Волов” – Пловдив, ул. „Дилянка” № 29. 

 

III. На основание чл. 94, ал. 9 и чл. 121, ал. 2, т. 5 от НРПУРОИ определям 

възнаграждение на участниците в комисията – общински съветници, в размер на 

30.00 /тридесет лева/ лв. 



Настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни 

лица, за сведение и изпълнение . 

Контрол по изпълнение на Заповедта ще упражнявам лично 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИРЕКТОР НА ОУ “ ПАНАЙОТ ВОЛОВ“ 

инж. ЦОНКА  ЖИГОВЕЧКА 


