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З А П О В Е Д  

№ РД-01-04-272/19.10.2021г. 

град Рила 

 

На основание  чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 43, ал.1, чл. 79, т.3, чл.81, 

ал.1, ал.2 и ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, в изпълнение на Решение № 322/05.08.2021 г. на Общински съвет, Община Рила,  

 

I. О Т К Р И В А М : 

 

Процедура по провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на следните 

недвижими имоти – частна общинска собственост, а именно: 

1. Урегулиран поземлен имот ХХVІ (двадесет и шести), попадащ в кв.34 (тридесет и четвърти), 

по действащия към момента регулационен план на гр. Рила, утвърден със Заповед №30 от 22.02.1993г. на 

Кмета на Община Рила, изменен със Заповед № РД - 01 - 04 - 90/14.04.2009г. на Кмета на Община Рила, 

за изменение на ПУП – ПРЗ, целият с урегулирано пространство от 550 кв. м (петстотин и петдесет 

кв.м.), при граници и съседи: урегулиран поземлен имот ХХІV (двадесет и четвърти) - детска площадка 

на Община Рила, урегулиран поземлен имот ХХVІІ (двадесет и седми) – частна общинска собственост, 

улица с о. т. 298а (двеста деветдесет и осем, буква „а“) – 298б (двеста деветдесет и осем, буква „б“), 

урегулиран поземлен имот ХХV (двадесет и пети) - собственост на Димитър Веселинов Миланов и 

Йорданка Руменова Миланова, при начална тръжна продажна цена в размер на 15 100.00 лв. 

(петнадесет хиляди и сто лева), без ДДС; 

2. Урегулиран поземлен имот ХХVIІ (двадесет и седми), попадащ в кв.34 (тридесет и четвърти), по 

действащия към момента регулационен план на гр. Рила, утвърден със Заповед №30 от 22.02.1993г. на 

Кмета на Община Рила, изменен със Заповед № РД - 01 - 04 - 90/14.04.2009г. на Кмета на Община Рила, 

за изменение на ПУП – ПРЗ, целият с урегулирано пространство от 500 кв. м (петстотин кв.м.), при 

граници и съседи: урегулиран поземлен имот ХХІV (двадесет и четвърти) - детска площадка на Община 

Рила, улица с о.т. 277 (двеста седемдесет и седем) – 278 (двеста седемдесет и осем), урегулиран поземлен 

имот ХХVІIІ (двадесет и осми) – собственост на Мила Захариева Лазарова, улица с о. т. 298а (двеста 

деветдесет и осем, буква „а“) – 298б (двеста деветдесет и осем, буква „б“) – 260а (двеста и шестдесет, 

буква „а“); урегулиран поземлен имот ХХVI (двадесет и шести) – частна общинска собственост, при 

начална тръжна продажна цена в размер на 13 990.00 лв. (тринадесет хиляди и деветстотин и 

деветдесет лева), без ДДС; 

3. Урегулиран поземлен имот ХХІХ (двадесет и девети), попадащ в кв.34 (тридесет и четвърти) 
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по действащия към момента регулационен план на гр. Рила, утвърден със Заповед №30 от 22.02.1993г. на 

Кмета на Община Рила, изменен със Заповед № РД - 01 - 04 - 90/14.04.2009г. на Кмета на Община Рила, 

за изменение на ПУП – ПРЗ, целият с урегулирано пространство от 350 кв. м. (триста и петдесет кв.м.), 

при граници и съседи: урегулиран поземлен имот с планоснимачен № 1632 (хиляда шестстотин тридесет 

и втори), за който е отреден парцел VІ (шести) - собственост на Община Рила, урегулиран поземлен имот 

ХХХ (тридесети) - собственост на Хюсеин Хюсеин Зърбаш; улица с о. т. 260а (двеста и шестдесет, буква 

„а“) - 298б (двеста деветдесет и осем, буква „б“), урегулиран поземлен имот ХХVІІІ (двадесет и осми) - 

собственост на Мила Захариева Лазарова, при начална тръжна продажна цена в размер на 10 900.00 

лв. (десет хиляди и деветстотин лева), без ДДС; 

 

II. О П Р Е Д Е Л Я М  : 

 

1. Публичните търгове с тайнно наддаване да се проведат в заседателната зала в сградата на 

общинска администрация – гр. Рила, пл. “Възраждане” № 1, както следва: 

➢ на 26.10.2021 г от 09:00ч., за недвижимият имот, индивидуализиран в Раздел I, т.1; 

➢ на 26.10.2021 г от 09:30ч., за недвижимият имот, индивидуализиран в Раздел I, т.2; 

➢ на 26.10.2021 г от 11:00ч., за недвижимият имот, индивидуализиран в Раздел I, т.3; 

2. Депозит за участие в публичните търгове с тайно наддаване - в размер на 10 на сто от 

началната тръжна продажна цена за съответните имоти, както следва: 

➢ 1 510.00 лв. (хиляда петстотин и десет лева), за недвижимият имот, индивидуализиран в Раздел I, 

т.1; 

➢ 1 399.00 лв. (хиляда триста деветдесет и девет лева), за недвижимият имот, индивидуализиран в 

Раздел I, т.2; 

➢ 1090.00 лв. (хиляда и деветдесет лева), за недвижимият имот, индивидуализиран в Раздел I, т.3; 

като същият да се внесе по сметка на Община Рила в “ОББ” АД, офис гр. Рила IBAN № 

BG65UBBS88883330042401, BIC COD: UBBSBGSF, до деня предхождащ провеждането на съответния 

публичен търг с тайно наддаване. 

3. При непроведени публични търгове на датата и часа, определени  в т. 1, повторни публични 

търгове с тайно наддаване да се проведат в заседателната зала в сградата на общинска администрация – 

гр. Рила, пл. “Възраждане” № 1, както следва: 

➢  на 02.11. 2021г., от 09.00 ч., за недвижимият имот, индивидуализиран в Раздел І, т.1 

➢ на 02.11.2021г., от 09.30 ч., за недвижимият имот, индивидуализиран в Раздел І, т.2 

➢ на 02.11.2021г., от 11.00 ч., за недвижимият имот, индивидуализиран в Раздел І, т.3 

4. Оглед на обектите  – предмет на публичните търгове се извършва всеки работен ден от 10.00 ч. 

– 15.00 ч., до деня, предхождащ провеждането им. 

5. Утвърждавам тръжна документация и проекто – договора за покупко-продажба, за всеки един 

от индивидуализираните в Раздел І, недвижими имоти, като неразделна част от настоящата заповед. 

6. Цената на един брой тръжна документация е в размер на 200.00 лв., (двеста лева), без ДДС, а с 

ДДС - в размер на 240.00 лв. (двеста и четиридесет лева), платима по сметка на Община Рила в „ОББ” 

АД, както следва: IBAN: BG18UBBS88888430055800, BIC COD: UBBSBGSF, код за вид плащане: 447000  

7. Тръжната документация се получава от Младши експерт “Общинска собственост”, всеки 

работен ден до деня, предхождащ провеждането на съответния публичен търг, включително, срещу 

представяне на документ за закупена тръжна документация. 
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8. Определям петчленен състав на комисия по провеждане на публичнитe търгове. 

9. Възлагам на Невена Миланова - Младши експерт “Общинска собственост”, да организира 

провеждането на публичните търгове, като предостави за публикуване обява за провеждането на 

публичните търгове в един регионален вестник, да предостави за публикуване настоящата заповед на 

интернет - страницата на Общината и да обяви същата на видно място в сградата на Общинска 

администрация, град Рила и в сградата на кметствата  на територията на Община Рила,  в срок не по – 

дълъг от 14 (четиринадесет) дни от определените дати за провеждане на съответния публичен търг. 

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Невелина Трайкова – Директор на 

Дирекция “Административно обслужване и управление на собствеността” 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на длъжностните лица за сведение и изпълнение.

   

 

 

     

 

 

/п/  

ГЕОРГИ КАБЗИМАЛСКИ 

Кмет на Община Рила 
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