
ОБЯВА 

за провеждане на публични търгове с тайно наддаване 

 

На основание Заповед № РД-01-04-272/19.10.2021г. на Кмета на Община Рила  

 

ОБЩИНА РИЛА 

 

Обявява публични търгове с тайно наддаване за продажба на следните недвижими имоти – частна 

общинска собственост, а именно:  

1. Урегулиран поземлен имот ХХVІ, попадащ в кв.34, 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, при начална тръжна продажна цена в размер на 15 100.00 лв., без ДДС; 

2. Урегулиран поземлен имот ХХVIІ, попадащ в кв.34, 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, при начална тръжна продажна цена, в размер на 13 990.00 лв., без ДДС; 

3. Урегулиран поземлен имот ХХІХ, попадащ в кв.34 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., при начална тръжна продажна цена, в размер на 10 900.00 лв., без ДДС; 

             Публичните търгове с тайно наддаване ще се проведат в заседателната зала в сградата на общинска 

администрация – гр. Рила, пл. “Възраждане” № 1, както следва: на 26.10.2021г. от 09:00 ч., за имота по т.1; на 

26.10.2021г. от 09:30 ч., за имота по т.2; на 26.10.2021г. от 11:00 ч., за имота по т.3; 

            При непроведени публични търгове на определената дата, повторни публични търгове с тайно наддаване 

ще 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 имота по т.1; на 02.11.2021г. от 09:30 ч., за имота по т.2; на 02.11.2021г. от 11:00 

ч., за имота по т.3; 

Заповед № РД-01-04-272/19.10.2021г. на Кмета на Община Рила и цялата необходима допълнителна 

информация за обектите – предмет на публичните търгове са публикувани на сайта на Община Рила – www.grad-

rila.bg. 

         За допълнителна информация, тел. 0887 949 992 – Невена Миланова 

 

 

 /п/ 

Георги Кабзималски   

Кмет на Община Рила 
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