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З А П О В Е Д 
№ РД-09- 538/12.04.2019 г., гр. Пловдив 

 
         На основание правомощията, дадени ми със Заповед №РД-09-
525/10.04.2019 г. на Кмета на община „Марица“ и във връзка с 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 Заповед № РД-09-490 от 05.04.2019 г., публикувана 
на сайта и в сградата на община „Марица“, както и в сградата на кметство с. 
Маноле, обстоятелства, които правят невъзможно откриването на публичен търг 
с явно наддаване за продажба на поземлен имот, собственост на община 
„Марица“  
  

О Т М Е Н Я М : 
           I. Заповед № РД-09-490 от 05.04.2019 г., с която е открита процедура и са 
утвърдени тръжни документи за продажба чрез публичен търг с явно наддаване 
на:  
          ПИ №47086.501.1258 с площ 745 кв. м., трайно предназначение 
"Урбанизирана територия" и НТП "Ниско застрояване" по кадастрална карта на 
с. Маноле, област Пловдив, одобрена със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК-София, идентичен с УПИ ІІІ-501.1258-
жилищно застрояване, кв.87, при граници: ПИ № 47086.501.792; ПИ № 
47086.501.1259; ПИ № 47086.501.844; ПИ № 47086.501.1257 - начална тръжна 
цена – 6 705,00 лева без ДДС. 
         II.  ЗАКРИВАМ: процедурата по реда на ЗОС за продажба чрез публични 
търгове с явно наддаване на описаните в т.I общински имоти. 
 
 
 
Кмет на Община „Марица” : (П)                                          
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