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З А П О В Е Д 

№ РД-09-257/10.03.2020 г., гр. Пловдив 

 
         На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.150, ал.2 от Наредбата за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица” - област 
Пловдив, поради възникнали след издаване на Заповеди № РД-09-229; 230; 231; 232 и 
233 от 05.03.2020 г., публикувани на сайта и в сградата на община „Марица“, както и в 
сградата на кметство с. Костиево, обстоятелства, а именно Заповед №РД-09-
253/09.03.2020 г. на Кмета на община „Марица“ относно превенция за разпространение 
на корона вирус (COVID-19) 
  

О Т М Е Н Я М : 
           I. Заповеди № РД-09-229; 230; 231; 232 и 233 от 05.03.2020 г., с които са открити 
процедури и са утвърдени тръжни документи за продажба чрез публични търгове с явно 
наддаване на:  
         1. ПИ №38950.62.638 с площ 583 кв. м., с трайно предназначение 
"Урбанизирана територия", НТП "Ниско застрояване (до 10м)"  по кадастрална 
карта и кадастрални регистри на с. Костиево, област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на Изп.директор на АГКК-София, при граници и 
съседи: ПИ № 38950.62.642; ПИ № 38950.62.639; ПИ № 38950.62.640; ПИ № 
38950.62.2 и ПИ № 38950.62.1 
         2. ПИ №38950.62.640 с площ 874 кв. м., с трайно предназначение 
"Урбанизирана територия", НТП "Ниско застрояване (до 10м)"  по кадастрална 
карта и кадастрални регистри на с. Костиево, област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на Изп.директор на АГКК-София, при граници и 
съседи: ПИ № 38950.62.643; ПИ № 38950.62.641; ПИ № 38950.62.3; ПИ № 38950.62.2; 
ПИ № 38950.62.638; ПИ № 38950.62.639 
        3. ПИ №38950.62.641 с площ 691 кв. м., с трайно предназначение 
"Урбанизирана територия", НТП "Ниско застрояване (до 10м)"  по кадастрална 
карта и кадастрални регистри на с. Костиево, област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на Изп.директор на АГКК-София, при граници и 
съседи: ПИ № 38950.62.643; ПИ № 38950.62.644; ПИ № 38950.62.632; ПИ № 
38950.62.3; ПИ № 38950.62.640 
        4. ПИ №38950.62.635 с площ 454 кв. м., с трайно предназначение 
"Урбанизирана територия", НТП "Ниско застрояване (до 10м)"  по кадастрална 
карта и кадастрални регистри на с. Костиево, област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на Изп. директор на АГКК-София, при граници и 
съседи: ПИ № 38950.502.667; ПИ № 38950.62.636; ПИ № 38950.62.642; ПИ № 
38950.62.1 и ПИ № 38950.502.666, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
2866/30.06.2017 година 
        5. ПИ №38950.502.950 с площ от 785 кв. м., с трайно предназначение 
„Урбанизирана” и с НТП "Ниско застрояване (до 10м)"  по кад. карта и кад. 
регистри на с. Костиево, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на Изп. 
директор на АГКК - София, ул. "35-та" при граници и съседи: ПИ № 38950.502.949; 
ПИ № 38950.502.935; ПИ № 38950.502.941; ПИ № 38950.502.942 и ПИ № 



38950.502.9235, съответстващ на УПИ ХІV-общ., кв.28а по действащия 
регулационен план на с. Костиево, обл. Пловдив, одобрен със заповед № ИК-
1236/1986 година 
           
           МОТИВИ: Заповед №РД-09-253/09.03.2020 г. на Кмета на община „Марица“ 
относно превенция за разпространение на корона вирус (COVID-19). 
 
            II.  ЗАКРИВАМ: процедурата по реда на ЗОС за продажба чрез публични 
търгове с явно наддаване на описаните в т.I общински имоти. 
       
            Заповедта да се връчи срещу подпис на всички лица, които са закупили тръжна 
документация. 
            Препис от Заповедтта да се връчи на Дирекция ОС за организация и контрол по 
провеждане на търга.  
  
          
 
           
 
 
 
ДИМИТЪР ИВАНОВ                                           
Кмет на Община „Марица” 
  
  
 
 
 


