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З А П О В Е Д 

 
№ РД-09-955  

 
 26.06.2019 г., гр.Пловдив 

 

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 допуснати 

технически грешки в раздел І, чл. 7 и раздел ІІІ, чл. 13 от тръжната 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:  

1. В раздел І, чл. 7 - сгрешена е датата на подаване на документите за участие в 

търга; 

2. В раздел ІІІ, чл. 13 - сгрешена е датата на провеждане на търга, 

което прави невъзможно провеждането му.  

I. ОТМЕНЯМ провеждането на публичен търг с явно наддаване, открит със  

Заповед № РД -09- 856 от 12.06.2019 г., за отдаване под наем на поземлен имот-

общинска собственост, както следва:   

1. Поземлен имот № 73242.25.434, с обща площ от 11.294 дка, с трайно 
предназначение „Територия, заета от води и водни обекти”, начин на трайно ползване 
„Рибарник”, местност „Керметлика” по кадастралната карта и кадастралните регистри 
на с. Труд, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със заповед № РД – 18 - 76 от 
20.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК - София при граници и съседи: ПИ № 
73242.25.431 и ПИ № 73242.25.142, актуван с Акт за частна общинска собственост № 48 
от 24.09.2003 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. 

http://www.maritsa.bg/


ІІІ. След влизане в сила на настоящата заповед на закупилите и входирали тръжна 

документация кандидати за участие в търга да бъдат възстановени заплатените суми 

след входиране от тяхна страна в деловодството на Общината на заявление, придружено 

с приложени платежни документи и актуални банкови сметки за възстановяване на 

разходите.  

МОТИВИ: Установи се, че в тръжната документация за отдаване под наем чрез 

публичен търг с явно наддаване на гореописания имот, са допуснати технически грешки 

в изписването на датата за подаване на документи за участие в търга, като е посочена 

датата 21.06.2018 г. и в изписването на датата за провеждане на търга, като е посочена 

датата 02.07.2018 г. Допуснатите грешки не подлежат на поправяне в хода на 

процедурата и същите нарушават правата на всички заинтересовани от участие в 

процедурата лица, като ги дезинформира. 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.  

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс: 

по административен ред пред областния управител на гр. Пловдив в 14-дневен срок от 

обявяването или съдебен ред пред Административен съд гр. Пловдив в 14-дневен срок от 

обявяването.    

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ 
Кмет на Община „Марица” 
 
 
 
Съгласувал:  
Десислава Клинканова,  Директор д-я ОС 
 
 
 
 
Съгласувал: 
Велислава Йоргова, Ст. юрисконсулт 
 
 
 
 

Изготвил: 
Таня Стайковска, Ст. експерт ОС 
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З А П О В Е Д 

 
№ РД-09-954 

 
 26.06.2019 г., гр.Пловдив 

 

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 допуснати 

технически грешки в раздел І, чл. 7 и раздел ІІІ, чл. 13 от тръжната 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:  

1. В раздел І, чл. 7 - сгрешена е датата на подаване на документите за участие в 

търга; 

2. В раздел ІІІ, чл. 13 - сгрешена е датата на провеждане на търга, 

което прави невъзможно провеждането му.  

I. ОТМЕНЯМ провеждането на публичен търг с явно наддаване, открит със  

Заповед № РД -09- 856 от 12.06.2019 г., за отдаване под наем на поземлен имот-

общинска собственост, както следва:   

1. Поземлен имот № 73242.25.435, с обща площ от 17.627 дка, с трайно 
предназначение „Територия, заета от води и водни обекти”, начин на трайно ползване 
„Рибарник”, местност „Керметлика” по кадастралната карта и кадастралните регистри 
на с. Труд, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със заповед № РД – 18 - 76 от 
20.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК - София при граници и съседи: ПИ № 
73242.25.144 и ПИ № 73242.25.431, актуван с Акт за частна общинска собственост № 47 
от 24.09.2003 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. 

http://www.maritsa.bg/


ІІІ. След влизане в сила на настоящата заповед на закупилите и входирали тръжна 

документация кандидати за участие в търга да бъдат възстановени заплатените суми 

след входиране от тяхна страна в деловодството на Общината на заявление, придружено 

с приложени платежни документи и актуални банкови сметки за възстановяване на 

разходите.  

МОТИВИ: Установи се, че в тръжната документация за отдаване под наем чрез 

публичен търг с явно наддаване на гореописания имот, са допуснати технически грешки 

в изписването на датата за подаване на документи за участие в търга, като е посочена 

датата 21.06.2018 г. и в изписването на датата за провеждане на търга, като е посочена 

датата 02.07.2018 г. Допуснатите грешки не подлежат на поправяне в хода на 

процедурата и същите нарушават правата на всички заинтересовани от участие в 

процедурата лица, като ги дезинформира. 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.  

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс: 

по административен ред пред областния управител на гр. Пловдив в 14-дневен срок от 

обявяването или съдебен ред пред Административен съд гр. Пловдив в 14-дневен срок от 

обявяването.    

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ 
Кмет на Община „Марица” 
 
 
 
Съгласувал:  
Десислава Клинканова,  Директор д-я ОС 
 
 
 
 
Съгласувал: 
Велислава Йоргова, Ст. юрисконсулт 
 
 
 
 

Изготвил: 
Таня Стайковска, Ст. експерт ОС 
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