
 

Проект на актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с 

имоти – общинска собственост в Община Рила за 2021г. 

 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската 

собственост и чл. 4, ал. 3от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, приетата с Решение № 214/25.02.2021г. на 

Общински съвет на Община Рила, изменена и допълнена с Решение № 285/24.06.2021г. 

- Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в 

Община Рила за 2021г. е необходимо отново да бъде актуализирана, предвид постъпило 

ново искане за отдаване под наем на недвижим имот с идентификатор 67698.32.33 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Смочево, Община Рила, 

представляващ земеделска земя от ОПФ, за срок от 10 години. Това обстоятелство 

налага да бъдат извършени промени, без отразяването на които се възпрепятства 

работата на Общинска администрация, гр. Рила за стартиране на съответните законови 

процедури. 

Във връзка с изложеното, след внасяне на предложение до Общински съвет, на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 12, предл. трето от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 8, ал. 9, изр. второ, предл. второ от Закона за общинската 

собственост, чл. 4, ал.3, изр. второ, предл. второ от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, Годишната програма за 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Рила за 2021г., 

следва да бъде актуализирана, както следва: 

В Раздел Х. Отдадени под наем недвижими имоти от общинския поземлен 

фонд, находящи се в землищата на територията на Община Рила по КВС, които 

имоти съгласно одобрени кадастрални карти и кадастрални регистри за гр. Рила, 

с. Смочево, с. Падала и с. Пастра се индивидуализират, както следва:  

 1. Отдадени под наем недвижими имоти от общинския поземлен фонд с 

площ до 20 000 кв. м., чрез проведени публични търгове, с тайно наддаване: 

Б. Съгласно КК и КР на с. Смочево, Община Рила: 

Текста на т.16, а именно: Поземлен имот с идентификатор 67698.32.33, с начин 

на трайно ползване: “овощна градина”, находяща се в местността “Турските лозя”, по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Смочево, осма категория, целият с 

площ от 3298 кв., да се заличи. 

 

В Раздел VІ. Недвижими имоти, които Община Рила има намерение да 

отдаде под наем: 

4. Отдаване под наем на недвижими имоти от общинския поземлен фонд, 

съгласно КК и КР за неурбанизираната територия в землищата на Община Рила, 

както следва:  

 4.2. Отдаване под наем на недвижими имоти от общинския поземлен фонд с 

площ до 20 000 кв. м, чрез провеждане на публични търгове, съгласно КК и КР за 

съответните землища, както следва: 

Б. Съгласно КК и КР за землище с. Смочево, Община Рила – недвижими 

имоти от ОПФ: да се направи следното допълнение: 

Да се създаде нова т. 9, със следният текст: Поземлен имот с идентификатор 

67698.32.33, с начин на трайно ползване: “овощна градина”, находяща се в местността 

“Турските лозя”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Смочево, осма 

категория, целият с площ от 3298 кв. м., стар №032033 
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Заличени лични данни, съгласно чл. 4, 
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