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С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

ДО 

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ УЧАСТНИЦИ 

 

ОТНОСНО: Отваряне на Плик № 3 „Ценово предложение (Предлагана цена) на допуснатите кандидат – 

участници в публично оповестен конкурс за отдаване под наем на спортен обект – публична общинска собственост, 

а именно: Урегулиран поземлен имот с планоснимачен № 1102, за който е отреден парцел VIII, с предназначение 

„стадион със спортна зала”, представляващ „спортен обект“, попадащ в кв. 101 по действащият регулационен план 

на гр. Рила, утвърден със Заповед № 30/22.02.1993г. на Кмета на Община Рила, с урегулирано пространство от 

21050 кв. м., ведно с изградените обекти и съоръжения, свързани с неговото функциониране, а именно: 1. Стадион, 

включващ: 1.1. Футболно игрище, с покритие от тревни чимове, с площ от 9 259 кв. м., ведно с изградените за 

същото обслужващи съоръжения: Поливна система; Дренажна система; 1.2. Трибуни за посетители, с площ от 839 

кв. м.  2. Спортна зала; 3. Сграден фонд включващ: 3.1. Едноетажна масивна сграда, със застроена площ от 190 кв. 

м. 3.2. Едноетажна масивна сграда, със застроена площ от 4.2 кв. м., намираща се в източната част на УПИ VIII – 

1102, кв. 101 по плана на гр. Рила. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

В изпълнение на Решенията, обективирани в Протокол № 1 от 21.01.2022г., с настоящето Ви уведомяваме, че 

на 31.01.2022г. (понеделник) от 09.30 часа, в сградата на Общинска администрация – гр. Рила, находяща се на 

адрес: гр. Рила, пл. "Възраждане" № 1 – Заседателна зала, Комисията, определена със Заповед № РД-01-04-

04/21.01.2022г. на Кмета на Община Рила за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на 

недвижим имот - публична общинска собственост, индивидуализиран по – горе, ще отвори Плик № 3 „Ценово 

предложение (Предлагана цена) на допуснатите до този етап кандидат – участници. 

Съгласно Раздел I, т.9.2.1., т. 9.2.1.2. от конкурсната документация:  Кандидат – участниците и/или техни 

надлежно упълномощени представители могат да присъстват на етап: Отваряне на „Плик № 3” -  „Ценово 

предложение (Предлагана цена) - Приложение № 2. 

Кандидат - участниците и/или техни надлежно упълномощени представители, желаещи да присъстват на 

посоченият по – горе етап от провеждането на публично оповестеният конкурс, следва да се явят в деня и часа, 

обявени за провеждането му, не по-късно от 15 минути преди неговото начало, като се легитимират пред 

конкурсната комисия, чрез представяне на документ за самоличност и документ, удостоверяващ представителната 

им власт. 

 

Председател на Комисия, определена със Заповед  /П/ 

№ РД-01-04-04/21.01.2022г. на Кмета на Община Рила 
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