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ЗАПОВЕД
№ РД-09-584
23.04.2019 г., гр.Пловдив
На основание правомощията ми, дадени ми с Решение № 171, взето с протокол
№ 8 от 22.04.2019 г.

на Общински съвет „Марица“-област Пловдив, както и на

основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
и чл.150, ал.2 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на Община „Марица” - област Пловдив, поради допусната техническа
грешка в раздел ІІІ, чл. 14 от тръжна документация, утвърдена със Заповед № РД-09-549
от 17.04.2019 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем
на поземлен имот, собственост на община „Марица“, а именно: сгрешена е датата на
търга, което прави невъзможно провеждането му
I. ОТМЕНЯМ провеждането на публичен търг с явно наддаване, открит със
Заповед № РД-09-549 от 17.04.2019 г., за отдаване под наем на поземлен имот-общинска
собственост, както следва:
1. Поземлен имот с идентификатор № 62858.14.14 с обща площ от 8,731 дка, с
трайно предназначение „Земеделска територия”, начин на трайно ползване „Нива”,
категория при неполивни условия V, местност „ Казовете ” по Кадастралната карта и
кадастралните регистри на с. Рогош, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със
Заповед № РД-18-34 от 06.03.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК - София,
при граници и съседи: ПИ № 62858.14.171; ПИ № 62858.14.25; ПИ № 62858.14.172; ПИ
№ 62858.14.15, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1705 от 12.01.2012 г.
II. ПРЕКРАТЯВАМ процедурата по реда на ЗОС за отдаване под наем чрез публичен
търг с явно наддаване на описания в т.I общински имот.

МОТИВИ: Установи се, че в тръжната документация за отдаване под наем чрез
публичен търг с явно наддаване на гореописания имот, е допусната техническа грешка в
изписването на датата за провеждане на търга. Посочена е датата 10.05.2018 г.
Допусната грешка не подлежи на поправяне в хода на процедурата и същата нарушава
правата на всички заинтересовани от участие в процедурата лица, като ги дезинформира
за датата на търга. Поставяйки потенциалните участници в неравностойно положение,
общината би провела опорочена тръжна процедура, ако не я отмени и прекрати
своевременно.
Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и
изпълнение.

инж. ПЕТЪР МИНКОВ
Временно изпълняващ длъжността
Кмет на Община „Марица“
съгласно Решение № 171,
взето с протокол № 8 от 22.04.2019 г.
на Общински съвет „Марица“

Съгласувал:
Десислава Клинканова, Дир. дирекция ОС

Съгласувал:
Велислава Йоргова, Ст. юрисконсулт
Изготвил:
Таня Стайковска, Ст. експерт ОС
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