
 

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. 3  от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, Общински съвет на Община Рилас Решение № 

214/25.02.2021г. е приел Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост в Община Рила за 2021г., която за периода от приемането й е 

изменяна и допълвана многократно, с последващи Решения, като на вниманието на 

Общински съвет на Община Рила бяха предлагани частични актуализиции,без 

отразяването на които се възпрепятства работата на Общинска администрация, гр. Рила 

по изпълнение на съответните законови процедури. 

Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост в Община Рила за 2021г се налага да бъде извършена 

своевременно предвид изпълнение на приоритетните направления на Общината в 

областта на социалните услуги на местно ниво, което от своя страна поражда 

необходимостта от: 

- предоставяне на материална база – обособени помещения от сграда  - общинска 

собственостза нуждите на действащите социални услуги на територията на 

общината,съобразени със спецификата на дейността по предоставяне на услугата. 

- създаване на условия за навременно изпълнение на дейности по проекти, за 

нуждите на които е необходимо предоставяне наобособени помещения от сграда - 

общинска собственост; 

 Тези обстоятелства налагат да бъдат извършени промени, без отразяването на 

които ще се възпрепятства работата на Общинска администрация, гр. Рила, с оглед 

постигане на целите, в интерес на населението на Общината. 

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 VБ. Недвижими имоти, по отношение на които Община Рила има 

намерениеда предостави за безвъзмездно за управление, да се създадат нови т. 4 и 

т.5, със следните текстове: 

 т. 4 „обособени помещения представляващи: помещение № 8 „кабинет социален 

работник“, с площ 12,25 кв. м.; помещение № 9 „кабинет ръководител“, с площ 12,8  кв. 

м.; помещение № 11  „санитарен възел“  (WC), с площ 4,31 кв. м.; помещение № 12 

„кабинет психолог/логопед“, с площ 11,56 кв. м.; помещение №13 „зала за лечебна 

физкултура“, с площ 25,27 кв. м., находящи се на трети етаж от триетажна масивна 

стоманобетонна сграда, с административен адрес: Област Кюстендил, Община Рила, 

град Рила ул. „Опълченска“ №47, вх. Б,изградена в Урегулиран поземлен имот с 

планоснимачен № 658, за който е отреден парцел VIII, попадащ вкв. 50 по действащият 

регулационен план на гр. Рила,утвърден със Заповед № 30/22.02.1993г. на Кмета на 

Община Рила, изменен със Заповед № 309/28.07.2005г. на Кмета на Община Рила, за 

изменение на ПУП - ПРза УПИ VIII-658, с площ от 1630 кв.м. 

           и 

 помещение № 6, с площ 12,18 кв. м.; помещение №3 „санитарен възел“  (WC), с 

площ 5,5 кв. м, находящи се на трети етаж от триетажна масивна стоманобетонна 

сграда, с административен адрес: Област Кюстендил, Община Рила, град Рила ул. 

„Опълченска“ №47, вх. А, изградена в Урегулиран поземлен имот с планоснимачен № 

658, за който е отреден парцел VIII, попадащ вкв. 50 по действащият регулационен план 

на гр. Рила,утвърден със Заповед № 30/22.02.1993г. на Кмета на Община Рила, изменен 

със Заповед № 309/28.07.2005г. на Кмета на Община Рила, за изменение на ПУП - ПРза 

УПИ VIII-658, с площ от 1630 кв.м. 

 

 



 

 

 т.5. обособени помещения представляващи: помещение № 1 „кабинет за 

индивидуална работа“, с площ от 12,34 кв. м.; помещение №2 „санитарен възел“  (WC)  

с площ от 5,76 кв. метра; помещение №5„кабинет за групова работа“,с площ от 25,9 кв. 

м.; помещение №7 „трудотерапия“, с площ от 26,39 кв. м., находящи се на трети етаж 

от триетажна масивна стоманобетонна сграда, с административен адрес: Област 

Кюстендил, Община Рила, град Рила ул. „Опълченска“ №47, вх. А,изградена в 

Урегулиран поземлен имот с планоснимачен № 658, за който е отреден парцел VIII, 

попадащ вкв. 50 по действащият регулационен план на гр. Рила,утвърден със Заповед 

№ 30/22.02.1993г. на Кмета на Община Рила, изменен със Заповед № 309/28.07.2005г. на 

Кмета на Община Рила, за изменение на ПУП - ПРза УПИ VIII-658, с площ от 1630 

кв.м. 

 

Да се създаде нов Раздел VЖ, със следният текст: „Недвижими имоти, 

които Община Рила има намерениеда се ползват за нуждите на 

проекти/програми, финансирани от Европейски програми и проекти и/или 

европейски структорни и инвестиционни фондове и/или други източници“ и нова 

т.1, със следният текст: обособени помещения представляващи: помещение №9 „зала 

за индивидуална работа с деца“, с площ 12,5 кв. м; помещение №10 „зала за групова 

работа с деца“, с площ 23,79 кв. м; помещение №13 „санитарен възел“ (WC), с площ 

4,35 кв. м.; помещение №14 „работен офис“, с площ 16,5 кв. м., находящи се на втори 

етаж от триетажна масивна стоманобетонна сграда, ведно с прилежащи общи части от 

втория етаж на сградата,с административен адрес: Област Кюстендил, Община Рила, 

град Рила ул. „Опълченска“ №47, вх. Б,изградена в Урегулиран поземлен имот с 

планоснимачен № 658, за който е отреден парцел VIII, попадащ вкв. 50 по действащият 

регулационен план на гр. Рила,утвърден със Заповед № 30/22.02.1993г. на Кмета на 

Община Рила, изменен със Заповед № 309/28.07.2005г. на Кмета на Община Рила, за 

изменение на ПУП - ПРза УПИ VIII-658, с площ от 1630 кв.м. 
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