
 

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. 

наОбщински съвет на Община Рила - Годишна програма за управление и разпореждане 

с имоти – общинска собственост в Община Рила за 2021г. е необходимо отново да бъде 

актуализирана, предвид постъпили нови искания от лица, в които е обективирано 

искане за: 

-отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост, за срок от 10 

години; 

-закупуване на общински недвижими имоти, чрез провеждане на процедура по 

прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Общината; 

- актуализиране на някои от разделите в годишната програма, в следствие 

прекратяване, съответно изменение на договори за наем по реда на чл. 37м, ал.4 от 

ЗСПЗЗ; 

 - учредяване на вещни права върху недвижими имоти – общинска собственост; 

Тези обстоятелства налагат 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 ІІІ. Недвижими  имоти, в режим на съсобственост между Община 

Рила и физически и юридически лица, по отношение на които Общината има 

намерение да прекрати съсобствеността, чрез продажба на собствената си част на 

съсобственика на имота: да се създаде нова т. 16, със следният текст: 

34/928 идеални части от УПИ V - 370, кв. 21, по плана на с. Смочево, целият с 

урегулирано пространство от 928 кв. м. – (съсобственик Иван Христов Спириев) 

 

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

които Община Рила има намерение да учреди вещни права” и нова т. 1, със 

следният текст :„Право на пристрояване на Едноетажна пристройка, със 

застроена площ от 46.47 кв. м. към съществуваща жилищна сграда, изградена в 

УПИ IV – 1438, кв. 111 по плана на гр. Рила“ 

 

Да се създаде нов Раздел VЖ, със следният текст: „Учредяване на право на 

прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата 

инфраструктура през общински поземлени имоти“ и нови т. 1, т.2, т.3 и т.4, със 

следните текстове: 

1.Поземлен имот с идентификатор 62671.76.106 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град Рила, Община Рила, Област Кюстендил, одобрени със 

Заповед № РД-18-790/11.11.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно 

изменение на КК и КР, засягащо поземления имот е от 15.04.2021 г., адрес на 

поземления имот: няма, площ: 2990 кв. м., трайно предназначение на територията: 

земеделска, начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път, 

категория на земята: 0; 

2.Поземлен имот с идентификатор 62671.140.2 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град Рила, Община Рила, Област Кюстендил, одобрени със 

Заповед № РД-18-790/11.11.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно 

изменение на КК и КР, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на 

поземления имот: няма, площ: 454 кв. м., трайно предназначение на територията: 

земеделска, начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път, 

категория на земята: 0; 



3. Поземлен имот с идентификатор 62671.138.10 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град Рила, Община Рила, Област Кюстендил, одобрени със 

Заповед № РД-18-790/11.11.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно 

изменение на КК и КР, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на 

поземления имот: няма, площ: 669 кв. м., трайно предназначение на територията: 

земеделска, начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път, 

категория на земята: 0; 

4. Поземлен имот с идентификатор 62671.105.28 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град Рила, Община Рила, Област Кюстендил, одобрени със 

Заповед № РД-18-790/11.11.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно 

изменение на КК и КР, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на 

поземления имот: няма, площ: 5667 кв. м., трайно предназначение на територията: 

земеделска, начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път, 

категория на земята: 0; 

 

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 занеурбанизираната територия в землищата на Община 

Рила, както следва:  

 4.1. Отдаване под наем на маломерни имоти от общинският поземлен фонд, 

за една година, без провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, 

съгласно КК и КР за съответните землища, както следва: 

А. Съгласно КК и КР за землище гр. Рила, Община Рила – недвижими 

имоти от ОПФ: 

Текста на т.394, а именно: Поземлен имот с идентификатор 62671.116.1, с начин 

на трайно ползване: “лозе”, находящо се в местността “КаменитиАндък”, по 

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

площ от  3760 кв.м., стар №116001, да се заличи; 

Текста на т.395, а именно: Поземлен имот с идентификатор 62671.116.2, с начин 

на трайно ползване: “лозе”, находящо се в местността “КаменитиАндък”, по 

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

площ от   1170 кв.м.,стар №116002, да се заличи; 

Текста на т.396, а именно: Поземлен имот с идентификатор 62671.116.3, с начин 

на трайно ползване: “лозе”, находящо се в местността “КаменитиАндък”, по 

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

площ от 1234 кв. м., стар №116003, да се заличи; 

Текста на т.397, а именно: Поземлен имот с идентификатор 62671.116.4, с начин 

на трайно ползване: “лозе”, находящо се в местността “КаменитиАндък”, по 

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

площ от 4348 кв. м., стар №116004, да се заличи; 

Текста на т.399, а именно: Поземлен имот с идентификатор 62671.116.6, с начин 

на трайно ползване: “лозе”, находящо се в местността “КаменитиАндък”, по 

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

площ от 1718 кв. м., стар №116006, да се заличи; 

Текста на т.400, а именно: Поземлен имот с идентификатор 62671.116.7, с начин 

на трайно ползване: “лозе”, находящо се в местността “КаменитиАндък”, по 

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

площ от 626 кв. м., стар №116007, да се заличи; 

Текста на т.401, а именно: Поземлен имот с идентификатор 62671.116.8, с начин 

на трайно ползване: “лозе”, находящо се в местността “КаменитиАндък”, по 

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

площ от 1342 кв. м., стар №116008, да се заличи; 

Текста на т.402, а именно: Поземлен имот с идентификатор 62671.116.9, с начин 

на трайно ползване: “лозе”, находящо се в местността “КаменитиАндък”, по 

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

площ от 1576 кв. м., стар №116009, да се заличи; 

 Текста на т.404, а именно:Поземлен имот с идентификатор 62671.116.11, с начин 

на трайно ползване: “лозе”, находящо се в местността  “КаменитиАндък”, по 



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

площ от 2276 кв. м., стар №116011, да се заличи; 

Текста на т.405, а именно: Поземлен имот с идентификатор 62671.116.13, с начин 

на трайно ползване: “лозе”, находящо се в местността “КаменитиАндък”, по 

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

площ от 1129 кв. м., стар №116013, да се заличи; 

Текста на т.406, а именно: Поземлен имот с идентификатор62671.116.15, с начин 

на трайно ползване: “лозе”, находящо се в местността “КаменитиАндък”, по 

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

площ от 1167 кв. м., стар №116015, да се заличи; 

Текста на т.407, а именно: Поземлен имот с идентификатор 62671.116.19, с начин 

на трайно ползване: “лозе”, находящо се в местността “КаменитиАндък”, по 

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

площ от  338 кв. м., стар №116019, 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 занеурбанизираната 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: 

А. Съгласно КК и КР за землище гр. Рила, Община Рила – недвижими имоти 

от ОПФ: да се направят следните изменения и допълнения, както следва: 

Текста на  т.3, а именно: „Поземлен имот с идентификатор 62671.38.68, с начин 

на трайно ползване: “нива”, находяща се в местността “Копаро”, по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на гр. Рила, осма категория, целият с площ от  11514 

кв.м.,стар №038068, да се заличи; 

Текста на т. 15, а именно: „Поземлен имот с идентификатор 62671.118.33, с 

начин на трайно ползване: “нива”, находяща се в местността “Кипарица”, по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, десета категория, целият с 

площ от 19045кв.м.,стар №118033“, да се заличи; 

 

Да се създадат нови точки, както следва: т.25, т.26, т.27, т.28, т.29, т.30, т.31, 

т.32, т.33, т.34, т. 35, т.36, със следните текстове: 

т. 25 „Поземлен имот с идентификатор 62671.116.1, с начин на трайно ползване: 

“лозе”, находящо се в местността “КаменитиАндък”, по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Рила, осма категория, целият с площ от  3760 кв. м., стар 

№116001“ 

т.26 „Поземлен имот с идентификатор 62671.116.2, с начин на трайно ползване: 

“лозе”, находящо се в местността “КаменитиАндък”, по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Рила, осма категория, целият с площ от  1170 кв. м., стар 

№116002“ 

т.27 „Поземлен имот с идентификатор 62671.116.3, с начин на трайно ползване: 

“лозе”, находящо се в местността “КаменитиАндък”, по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Рила, осма категория, целият с площ от   1234 кв. м., 

стар №116003“ 

т.28 „Поземлен имот с идентификатор62671.116.4, с начин на трайно ползване: 

“лозе”, находящо се в местността  “КаменитиАндък”, по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Рила, осма категория, целият с площ от 4348 кв. м., стар 

№116004“ 

т.29 „Поземлен имот с идентификатор 62671.116.6, с начин на трайно ползване: 

“лозе”, находящо се в местността  “КаменитиАндък”, по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Рила, осма категория, целият с площ от 1718 кв. м., стар 

№116006“ 

т.30 „Поземлен имот с идентификатор 62671.116.7, с начин на трайно ползване: 

“лозе”, находящо се в местността “КаменитиАндък”, по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Рила, осма категория, целият с площ от 626 кв. м., стар 

№116007“ 



т.31 „Поземлен имот с идентификатор 62671.116.8, с начин на трайно ползване: 

“лозе”, находящо се в местността “КаменитиАндък”, по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Рила, осма категория, целият с площ от 1342 кв. м., стар 

№116008“ 

т.32„Поземлен имот с идентификатор 62671.116.9, с начин на трайно ползване: 

“лозе”, находящо се в местността “КаменитиАндък”, по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Рила, осма категория, целият с площ от 1576 кв. м., стар 

№116009“ 

т.33„Поземлен имот с идентификатор 62671.116.11, с начин на трайно ползване: 

“лозе”, находящо се в местността “КаменитиАндък”, по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Рила, осма категория, целият с площ от 2276 кв. м., стар 

№116011“ 

т.34 „Поземлен имот с идентификатор 62671.116.13, с начин на трайно ползване: 

“лозе”, находящо се в местността  “КаменитиАндък”, по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Рила, осма категория, целият с площ от 1129 кв. м., стар 

№116013“ 

т.35„Поземлен имот с идентификатор 62671.116.15, с начин на трайно ползване: 

“лозе”, находящо се в местността “КаменитиАндък”, по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Рила, осма категория, целият с площ от 1167 кв. м., стар 

№116015“ 

т.36„Поземлен имот с идентификатор 62671.116.19, с начин на трайно ползване: 

“лозе”, находящо се в местността  “КаменитиАндък”, по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Рила, осма категория, целият с площ от  338 кв. м., стар 

№116019“ 

 

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 занеурбанизираната територия в землищата на Община 

Рила, както следва:  

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

площ над 20 000 кв.м., чрез провеждане на публично оповестени конкурси, 

съгласно КК и КР за съответните землища, както следва: 

А. Съгласно КК и КР за землище гр. Рила, Община Рила – недвижими имоти 

от ОПФ:да се направят следните изменения: 

текста на т.2, а именно: „Поземлен имот с идентификатор 62671.38.63, с начин 

на трайно ползване: “нива”, находяща се в местността “Копаро”, по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на гр. Рила, осма категория, целият с площ от 26634 кв. 

м., стар №038063“, да се заличи; 

текста на т. 12, а именно: „Поземлен имот с идентификатор 62671.118.24, с 

начин на трайно ползване: “нива”, находяща се в местността “Кипарица”, по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, десета категория, целият с 

площ от 52570 кв. м., стар №118024“, да се заличи; 

текста на т.22, а именно:Поземлен имот с идентификатор 62671.382.7, с начин 

на трайно ползване: “нива”, находяща се в местността Копаро”, по кадастралната карта 

и кадастралните регистри на гр. Рила,осма категория, целият с площ от 29131 кв. м., 

стар №382007“, да се заличи; 

 

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: 

А.Съгласно КК и КР на гр. Рила, Община Рила: да се създадат нови т.3 и т.4, със 

следните текстове:  

т.3 “Поземлен имот с идентификатор 62671.38.68, с начин на трайно ползване: 

“нива”, находяща се в местността “Копаро”, по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Рила, осма категория, целият с площ от  11514 кв. м.,стар №038068“ 



Поземлен имот с идентификатор 62671.118.33, с начин на трайно ползване: 

“нива”, находяща се в местността “Кипарица”, по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Рила, десета категория, целият с площ от 19045 кв. м., стар №118033“ 

 

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:  

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

площ над 20 000 кв. м., чрез проведени публично оповестени конкурси: 

А.Съгласно КК и КР на гр. Рила, Община Рила: 

Да се направят следните изменения и допълнения: 

Текста на т.1, а именно: Поземлен имот с идентификатор 62671.173.28, с начин 

на трайно ползване: “ливада”, находяща се в местността “Копаро”, по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на гр. Рила,шеста категория, целият с площ от 107170 

кв. м., стар №173028, да се заличи; 
Да създадат нови т.8, т.9 и т.10, със следните текстове:  

т.8 „Поземлен имот с идентификатор 62671.38.63, с начин на трайно ползване: 

“нива”, находяща се в местността “Копаро”, по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Рила, осма категория, целият с площ от 26634 кв. м., стар №038063“ 

т.9 „Поземлен имот с идентификатор 62671.118.24, с начин на трайно ползване: 

“нива”, находяща се в местността “Кипарица”, по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Рила, десета категория, целият с площ от 52570 кв. м., стар №118024“; 

т.10 Поземлен имот с идентификатор 62671.382.7, с начин на трайно ползване: 

“нива”, находяща се в местността Копаро”, по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Рила,осма категория, целият с площ от 29131 кв.м., стар №382007“ 

 

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:  

3. Отдадени под наемпасища и ливади от общинския поземлен фонд, 

находящи се в землищата на територията на Община Рилапо КВС и съгласно 

кадастралната карта и кадастралните регистри за с. Пастра, Община Рила, по 

реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ (индивидуално ползване), които съгласно одобрени 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, с. Смочево, с. Падала 

и с. Пастра се индивидуализират, както следва: 

А2.Съгласно КК и КР на гр. Рила, Община Рила, недвижими имоти с начин 

на трайно ползване: „пасище” от ОПФ: да се направят следните изменения и 

допълнения: 

Текста на т.2, а именно: 200/688.827 дка. ид. ч. от имот № 057001, с начин на 

трайно ползване: “пасище” по КВС на землище гр. Рила, находящо се в местността  

“Рила”,девета категория, целият с площ от 688.827 дка, който имот по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на гр. Рила е с идентификатор 62671.57.3, находящ се в 

местността  “Рила”, девета категория, целият с площ от 685916 кв. м., стар №057003, 

да се заличи; 

Текста на т.14, да се измени както следва: част с площ от 528 000/1401277 кв. м. 

ид. ч. от Поземлен имот с идентификатор 62671.297.1, по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Рила, Община Рила, Област Кюстендил, одобрени със 

Заповед № РД-18-790/11.11.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК,с адрес на 

поземления имот: местност „Рила”, трайно предназначение на територията: земеделска, 

начин на трайно ползване: „пасище”, категория на земята: 9, с площ от 1401277 кв. м., 

предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 297001 

 

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:  

3. Отдадени под наемпасища и ливади от общинския поземлен фонд, 

находящи се в землищата на територията на Община Рилапо КВС и съгласно 



кадастралната карта и кадастралните регистри за с. Пастра, Община Рила, по 

реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ (индивидуално ползване), които съгласно одобрени 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, с. Смочево, с. Падала 

и с. Пастра се индивидуализират, както следва: 

А1. Съгласно КК и КР на гр. Рила, Община Рила, недвижими имоти с начин на 

трайно ползване: „ливада”: 

 Текста на т.108, а именно: Поземлен имот с идентификатор 62671.165.1, с начин на 

трайно ползване: “ливада”, находяща се в местността  “Варвара”, по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на гр. Рила,пета категория, целият с площ от 306 кв. м., 

стар №165001, да се заличи; 

Текста на т.109, а именно: Поземлен имот с идентификатор 62671.165.5, с начин на 

трайно ползване: “ливада”, находяща се в местността  “Варвара”, по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на гр. Рила,пета категория, целият с площ от 2870 кв. 

м., стар №165005, да се заличи; 

Текста на т.110, а именно: Поземлен имот с идентификатор 62671.165.33, с начин на 

трайно ползване: “ливада”, находяща се в местността  “Варвара”, по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на гр. Рила,пета категория, целият с площ от 23757 кв. 

м., стар №165033, да се заличи; 

Текста на т.111, а именно: Поземлен имот с идентификатор 62671.165.36, с начин на 

трайно ползване: “ливада”, находяща се в местността “Варвара”, по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на гр. Рила, пета категория, целият с площ от 3906 кв. 

м., стар №165036, да се заличи; 

Текста на т.112, а именно: Поземлен имот с идентификатор 62671.165.37, с начин на 

трайно ползване: “ливада”, находяща се в местността  “Варвара”, по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на гр. Рила,пета категория, целият с площ от 1960 кв. 

м., стар №165037, да се заличи; 

Текста на т.113, а именно: Поземлен имот с идентификатор 62671.165.40, с начин на 

трайно ползване: “ливада”, находяща се в местността  “Варвара”, по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на гр. Рила,пета категория, целият с площ от  4992 кв. 

м., стар №165040, да се заличи; 

Текста на т.114, а именно: Поземлен имот с идентификатор 62671.165.44, с начин на 

трайно ползване: “ливада”, находяща се в местността  “Варвара”, по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на гр. Рила,пета категория, целият с площ от 10570 кв. 

м., стар №165044, да се заличи; 

Текста на т.115, а именно:Поземлен имот с идентификатор 62671.166.23, с начин на 

трайно ползване: “ливада”, находяща се в местността  “Ели Дере”, по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на гр. Рила,пета категория, целият с площ от 1857  кв. 

м., стар №166023, да се заличи; 

Текста на т.116, а именно: Поземлен имот с идентификатор 62671.166.49, с начин на 

трайно ползване: “ливада”, находяща се в местността  “Ели Дере”, по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на гр. Рила,пета категория, целият с площ от 5078 кв. 

м., стар №166049, да се заличи; 

Текста на т.117, а именно: Поземлен имот с идентификатор 62671.165.35, с начин на 

трайно ползване: “ливада”, находяща се в местността  “Варвара”, по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на гр. Рила,пета категория, целият с площ от 5854 кв. 

м., стар №165035, да се заличи; 

Текста на т.123, а именно: Поземлен имот с идентификатор 62671.168.105, с начин 

на трайно ползване: “ливада”, находяща се в местността  “Драката”, по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на гр. Рила,пета категория, целият с площ от 2989 кв. 

м., стар №168105, да се заличи; 

Текста на т.124, а именно: Поземлен имот с идентификатор 62671.168.116, с начин 

на трайно ползване: “ливада”, находяща се в местността  “Драката”, по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на гр. Рила,пета категория, целият с площ от 2310 кв. 

м., стар №168116, да се заличи; 

Текста на т.125, а именно: Поземлен имот с идентификатор 62671.170.112, с начин 

на трайно ползване: “ливада”, находяща се в местността  “Драката”, по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на гр. Рила,пета категория, целият с площ от 1960 кв. 

м., стар №170112, да се заличи; 

Текста на т.126, а именно: Поземлен имот с идентификатор 62671.170.114, с начин 

на трайно ползване: “ливада”, находяща се в местността  “Драката”, по кадастралната 



карта и кадастралните регистри на гр. Рила,пета категория, целият с площ от 19476 кв. 

м., стар №170114, да се заличи; 

 

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:  

3. Отдадени под наемпасища и ливади от общинския поземлен фонд, 

находящи се в землищата на територията на Община Рилапо КВС и съгласно 

кадастралната карта и кадастралните регистри за с. Пастра, Община Рила, по 

реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ (индивидуално ползване), които съгласно одобрени 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, с. Смочево, с. Падала 

и с. Пастра се индивидуализират, както следва: 

Б2. Съгласно КК и КР на с. Смочево, Община Рила, недвижими имоти с начин 

на трайно ползване: „пасище” от ОПФ: да се направят следните изменения: 

 

Текста на т.30, да се измени, както следва: част с площ от 1320 000/3 097 370 

кв.м. ид. ч. от Поземлен имот с идентификатор 67698.135.260, с начин на трайно 

ползване: “пасище”, находящо се в местността  “Безименна”, по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Смочево, девета  категория, целият с площ от 3 097 370 

кв. м., стар №000260 

 

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:  

3. Отдадени под наемпасища и ливади от общинския поземлен фонд, 

находящи се в землищата на територията на Община Рилапо КВС и съгласно 

кадастралната карта и кадастралните регистри за с. Пастра, Община Рила, по 

реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ (индивидуално ползване), които съгласно одобрени 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рила, с. Смочево, с. Падала 

и с. Пастра се индивидуализират, както следва: 

 Б.3. Съгласно КК и КР на с. Смочево, Община Рила, недвижими имоти, с 

начин на трайно ползване: „пасище” – с Решение наОбщинаРила: да се направят 

следните изменения: 

Текста на т.7, а именно: Поземлен имот с идентификатор 67698.135.324, с начин 

на трайноползване: “пасище”, находящо се в местността “Кръчино”, по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на с. Смочево, девета категория, целият с площ от 

729732 кв. м., стар №000324, да се заличи; 

 

 В Раздел ІX. Предоставяне на пасища, от общинския поземлен фонд, съгласно 

КК и КР за землищата на територията на Община Рила, за общо ползване: 

А.  Съгласно КК и КР за землище гр. Рила, Община Рила – недвижими имоти от 

ОПФ: 

Да се създадат нови т. 5, т.6, т.6, т.7, т.8, т.9, т.10, т.11, т.12, т.13, т.14, т.15, т.16, 

т.17, т.18, т.19, т.20, т.21, със следните текстове: 

т.5 част с площ от 200000/685916кв. м. ид. ч. от Поземлен имот с идентификатор 

62671.57.3, по кадастралната карта и кадастралнитерегистри на гр. Рила, Община Рила, 

ОбластКюстендил, одобренисъсЗаповед № РД-18-790/11.11.2019г. на Изпълнителния 

директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Рила”, трайно 

предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: „пасище”, 

категория на земята: 9, с площ от 685916 кв. м., предходен идентификатор: няма, номер 

по предходен план: 057001 

т. 6. Поземлен имот с идентификатор 62671.165.1, по кадастралната карта и 

кадастралнитерегистри на гр. Рила, Община Рила, ОбластКюстендил, 

одобренисъсЗаповед № РД-18-790/11.11.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК,с 

адрес на поземления имот: местност „Варвара”, трайно предназначение на територията: 

земеделска, начин на трайно ползване: „ливада”, категория на земята: 5, с площ от 306 

кв. м., предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 165001 



т.7. Поземлен имот с идентификатор 62671.165.5, по кадастралната карта и 

кадастралнитерегистри на гр. Рила, Община Рила, ОбластКюстендил, 

одобренисъсЗаповед № РД-18-790/11.11.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК,с 

адрес на поземления имот: местност „Варвара”, трайно предназначение на територията: 

земеделска, начин на трайно ползване: „ливада”, категория на земята: 5, с площ от 2870 

кв. м., предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 165005 

т.8. Поземлен имот с идентификатор 62671.165.33, по кадастралната карта и 

кадастралнитерегистри на гр. Рила, Община Рила, ОбластКюстендил, 

одобренисъсЗаповед № РД-18-790/11.11.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК,с 

адрес на поземления имот: местност „Варвара”, трайно предназначение на територията: 

земеделска, начин на трайно ползване: „ливада”, категория на земята: 5, с площ от 23 

757 кв. м., предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 165033 

т.9. Поземлен имот с идентификатор 62671.165.36, по кадастралната карта и 

кадастралнитерегистри на гр. Рила, Община Рила, ОбластКюстендил, 

одобренисъсЗаповед № РД-18-790/11.11.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК,с 

адрес на поземления имот: местност „Варвара”, трайно предназначение на територията: 

земеделска, начин на трайно ползване: „ливада”, категория на земята: 5, с площ от 3906 

кв. м., предходен идентификатор: 62671.450.3, номер по предходен план: 165036 

т.10. Поземлен имот с идентификатор 62671.165.37, по кадастралната карта и 

кадастралнитерегистри на гр. Рила, Община Рила, ОбластКюстендил, 

одобренисъсЗаповед № РД-18-790/11.11.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК,с 

адрес на поземления имот: местност „Варвара”, трайно предназначение на територията: 

земеделска, начин на трайно ползване: „ливада”, категория на земята: 5, с площ от 1 

960 кв. м., предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 165037 

т.11. Поземлен имот с идентификатор 62671.165.40, по кадастралната карта и 

кадастралнитерегистри на гр. Рила, Община Рила, ОбластКюстендил, 

одобренисъсЗаповед № РД-18-790/11.11.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК,с 

адрес на поземления имот: местност „Варвара”, трайно предназначение на територията: 

земеделска, начин на трайно ползване: „ливада”, категория на земята: 5, с площ от 4992 

кв. м., предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 165040 

т.12. Поземлен имот с идентификатор 62671.165.44, по кадастралната карта и 

кадастралнитерегистри на гр. Рила, Община Рила, ОбластКюстендил, 

одобренисъсЗаповед № РД-18-790/11.11.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК,с 

адрес на поземления имот: местност „Варвара”, трайно предназначение на територията: 

земеделска, начин на трайно ползване: „ливада”, категория на земята: 5, с площ от 10 

570 кв. м., предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 165038/165044 

т.13. Поземлен имот с идентификатор 62671.166.23, по кадастралната карта и 

кадастралнитерегистри на гр. Рила, Община Рила, ОбластКюстендил, 

одобренисъсЗаповед № РД-18-790/11.11.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК,с 

адрес на поземления имот: местност „Ели Дере”, трайно предназначение на 

територията: земеделска, начин на трайно ползване: „ливада”, категория на земята: 5, с 

площ от 1857 кв. м., предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 

166023 
т.14. Поземлен имот с идентификатор 62671.166.49, по кадастралната карта и 

кадастралнитерегистри на гр. Рила, Община Рила, ОбластКюстендил, 

одобренисъсЗаповед № РД-18-790/11.11.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК, с 

адрес на поземления имот: местност „Ели Дере”, трайно предназначение на 

територията: земеделска, начин на трайно ползване: „ливада”, категория на земята: 5, с 

площ от 5078 кв. м., предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 

166048/166049 
т.15. Поземлен имот с идентификатор 62671.165.35, по кадастралната карта и 

кадастралнитерегистри на гр. Рила, Община Рила, ОбластКюстендил, 

одобренисъсЗаповед № РД-18-790/11.11.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК,с 

адрес на поземления имот: местност „Варвара”, трайно предназначение на територията: 

земеделска, начин на трайно ползване: „ливада”, категория на земята: 5, с площ от 5854 

кв. м., предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 165035 

т.16. Поземлен имот с идентификатор 62671.168.105, по кадастралната карта и 

кадастралнитерегистри на гр. Рила, Община Рила, ОбластКюстендил, 

одобренисъсЗаповед № РД-18-790/11.11.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК, с 

адрес на поземления имот: местност „Драката”, трайно предназначение на територията: 



земеделска, начин на трайно ползване: „ливада”, категория на земята: 5, с площ от 2989 

кв. м., предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 168105 

т.17. Поземлен имот с идентификатор 62671.168.116, по кадастралната карта и 

кадастралнитерегистри на гр. Рила, Община Рила, ОбластКюстендил, 

одобренисъсЗаповед № РД-18-790/11.11.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК,с 

адрес на поземления имот: местност „Драката”, трайно предназначение на територията: 

земеделска, начин на трайно ползване: „ливада”, категория на земята: 5, с площ от 2310 

кв. м., предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 168116/168108 

т.18. Поземлен имот с идентификатор 62671.170.112, по кадастралната карта и 

кадастралнитерегистри на гр. Рила, Община Рила, ОбластКюстендил, 

одобренисъсЗаповед № РД-18-790/11.11.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК,с 

адрес на поземления имот: местност „Драката”, трайно предназначение на територията: 

земеделска, начин на трайно ползване: „ливада”, категория на земята: 5, с площ от 1960 

кв. м., предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 170112 

т.19. Поземлен имот с идентификатор 62671.170.114, по кадастралната карта и 

кадастралнитерегистри на гр. Рила, Община Рила, ОбластКюстендил, 

одобренисъсЗаповед № РД-18-790/11.11.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК,с 

адрес на поземления имот: местност „Драката”, трайно предназначение на територията: 

земеделска, начин на трайно ползване: „ливада”, категория на земята: 5, с площ от 

19476 кв. м., предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 170114 

т.20. част с площ от 622 000/1401277 кв. м. ид. ч. от Поземлен имот с 

идентификатор 62671.297.1, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Рила, Община Рила, Област Кюстендил, одобрени със Заповед № РД-18-

790/11.11.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК,с адрес на поземления имот: 

местност „Рила”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно 

ползване: „пасище”, категория на земята: 9, с площ от 1401277 кв. м., предходен 

идентификатор: няма, номер по предходен план: 297001 

 т.21 Поземлен имот с идентификатор 62671.173.28, с начин на трайно ползване: 

“ливада”, находяща се в местността “Копаро”, по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Рила,шеста категория, целият с площ от 107170 кв. м., стар №173028 

 

В Раздел ІX. Предоставяне на пасища, от общинския поземлен фонд, 

съгласно КК и КР за землищата на територията на Община Рила, за общо 

ползване: 

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

Да се създадат нови т.13 и т.14, със следните текстове: 

т.13 Част с площ от 505200/3 097 370кв. м. ид. ч. от Поземлен имот с 

идентификатор 67698.135.260, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 

Смочево, Община Рила, Област Кюстендил, одобрени със Заповед № РД-18-

791/11.11.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК,с адрес на поземления имот: 

местност „Безименна”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на 

трайно ползване: „пасище”, категория на земята: 9, с площ от 3 097 370 кв. м., стар № 

000260 

  т. 14 Поземлен имот с идентификатор 67698.135.324, с начин на трайноползване: 

“пасище”, находящо се в местността “Кръчино”, по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Смочево, девета категория, целият с площ от 729732 

кв.м., стар №000324 

 

 

 

 /п/ 

Георги Кабзималски 

Кмет на Община Рила 
 

Заличени лични данни, съгласно чл. 4, 
т. 1 и т. 2 от Регламент (ЕС) 2016/679


