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З А П О В Е Д 

№ РД-09- 373/25.03.2022 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  
  

О Т М Е Н Я М : 
           I. Заповед № РД-09-326 от 15.03.2022 г. и Заповед № РД-09-328 от 15.03.2022 г., 
с които са открити процедури и са утвърдени тръжни документи за продажба чрез 
публичен търг с явно наддаване, на поземлени имоти, собственост на община 
„Марица“, както следва:  
          1. ПИ №11845.16.7 с площ 17 500 кв. м., трайно предназначение на 
територията "Земеделска” и НТП „Нива“, местност „Када пара“ по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Войводиново, област 
Пловдив, одобрена със Заповед № РД-18-99/12.11.2008 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК-София, при граници ПИ № 11845.16.6; ПИ № 11845.16.10; ПИ 
№ 11845.16.11; ПИ № 11845.16.133 и ПИ № 11845.16.9, актуван с Акт за частна 
общинска собственост № 0939-02/07.08.2009 година        
         2. ПИ №62858.501.2088 с площ 1 065 кв. м., трайно предназначение 
"Урбанизирана територия" и НТП "Ниско застрояване (до 10 м)" по кадастрална 
карта на с. Рогош, област Пловдив, одобрена със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. 
на Изпълнителния директор на АГКК - София, номер по предходен план: УПИ 
ХІV-88, кв.18 по ЗРП, одобрен със Зап. № ИК-445/1978 г., при граници:  ПИ № 
62858.501.90; ПИ № 62858.501.1103; ПИ № 62858.501.3087; ПИ № 62858.501.3088; 
ПИ № 62858.501.88; ПИ № 62858.501.89, адрес: с. Рогош, ул. "Петко Р. Славейков" 
№ 33, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3755/23.10.2020 година 
          II.  МОТИВИ: С оглед увеличение на пазарните цени на недвижимите имоти и 
необходимостта от актуализация на същите за ПИ №11845.16.7 по КК на с. 
Войводиново и ПИ №62858.501.2088 по КК на с. Рогош, са налице предпоставки за 
издаване на заповед за прекратяване на заповедите, с които са открити процедури за 
продажбата на посочените имоти. Въз основа на гореизложеното е невъзможно 
провеждането на търговете. 
         III.  ЗАКРИВАМ: процедурите по реда на ЗОС за продажба чрез публични 
търгове с явно наддаване на описаните в т.I общински имоти. 
 
          Заповедта да се сведе до знанието на заинтерисованите лица за сведение и 
изпълнение.  
 
 
 
 
Кмет на Община „Марица” : (П)                                    


