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З А П О В Е Д 

№ РД- 09-1663/09.12.2020 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 допусната технически 

грешки в  раздел ІІІ, чл. 14 от тръжната документация, утвърдена със Заповед № РД-09-1559 от 

19.11.2020 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на сграда, 

представляваща метален павилион, собственост на община „Марица“, а именно:  

В раздел ІІІ, чл. 14 - 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- 1559 от 19.11.2020 г., за отдаване под наем на за срок от 10/десет/ години на:   

Сграда  с идентификатор № 11845.502.412.1, с площ от  73.00 кв.м., с  предназначение 

„Сграда за обществено хранене”, брой етажи 1, преставляваща метален павилион, разположена 

в поземлен имот с идентификатор № 11845.502.412,  с административен адрес на имота: 

с.Войводиново, п.к. 4135, ул.“Христо Ботев“ № 42, при граници и съседи: ПИ № 11845.502.744, 

11845.502.414, 11845.502.413, 11845.502.797   по кадастралната карта и кадастралните регистри 

на с.Войводиново, Община “Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № 18-99 от 

12.11.2008г.  на Изпълнителния директор на АГКК, актуван като частна общинска собственост 

с Акт № 3706 от 30.07.2020г., надлежно вписан в Службата по вписванията. 

II.  ПРЕКРАТЯВАМ процедурата по реда на ЗОС за отдаване под наем чрез публичен 

търг с явно наддаване на описания в т.I общински имот. 

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, е допусната техническа грешка в 

изписването на  датата за провеждане на търга, като е посочена датата 10.11.2020 г. 

Допуснатата  грешки не подлежи на поправяне в хода на процедурата и същата нарушава 

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.    
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