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З А П О В Е Д 

№ РД-01-04-299/03.11.2021г. 

гр. Рила 

  

На основание чл. 91, ал. 1 и ал. 2, чл. 92 и чл. 93 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество и Протокол от 02.11.2021 г. проведен повторен 

публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, 

изготвен от комисия, назначена със Заповед № РД-01-04-283 от 25.10.2021 г. на Кмета на Община Рила,  

 

І. О Б Я В Я В А М : 

 

ИВАН ДИМИТРОВ ГАНЕВ, с постоянен адрес: гр. Рила, ул. „Васил Начев“ № 18, за спечелил 

участник повторният публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна 

общинска собственост, а именно: 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 предложена продажна цена, в размер на 14 040.00 лв. (четиринадесет хиляди и 

четиридесет лева), без ДДС. 

 

ІІ. О П Р Е Д  Е Л Я М : 

 

1. В едноседмичен срок, считано от датата на съобщаване на влязлата в сила заповед, 

спечелилият участник е длъжен да заплати сума в общ размер на 16 175.20 лв. (шестнадесет хиляди и 

сто седемдесет и пет лева и двадесет стотинки), включваща: 

1.1. Сума, в размер на 15 449.00 лв. (петнадесет хиляди и четиристотин четиридесет и девет 

лева) с включено ДДС, представляваща разликата между предложената продажна цена на недвижимият 

имот по Раздел I, в размер на 14 040.00 лв. (четиринадесет хиляди и четиридесет лева) без ДДС, а с 

включено ДДС – в размер на 16 848.00 лв. (шестнадесет хиляди и осемстотин четиридесет и осем 

лева) и внесения депозит, в размер на 1 399.00 лв. (хиляда триста деветдесет и девет лева), вносима по 

сметка на Община Рила, както следва:  

Заличени лични данни, съгласно чл. 4, 
т. 1 и т. 2 от Регламент (ЕС) 2016/679
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Обслужваща Банка: „Обединена Българска Банка” АД 

IBAN: BG18UBBS88888430055800,  

BIC COD: UBBSBGSF,  

код за вид плащане: 445600. 

1.2. Местен данък по чл. 37, ал. 2 от Наредба за определяне на местните данъци на територията 

на Община Рила, в размер на 3 % върху предложената продажната цена по Раздел I, на стойност 421.20 

лв. (четиристотин двадесет и един лева и двадесет стотинки), вносим по сметка на Община Рила, 

както следва: 

Обслужваща Банка: „Обединена Българска Банка” АД 

IBAN: BG18UBBS88888430055800,  

BIC COD: UBBSBGSF,  

код за вид плащане: 442500.  

1.3. Такса по чл. 39, ал.1, т. 18 от Подраздел III „Такси по производства за настаняване под наем, 

продажби, земени или учредяване на вещи права върху общински имоти” на Наредба за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Рила, в размер на 65.00 

лева (шестдесет и пет лева), вносима по сметка на Община Рила, както следва:  

Обслужваща Банка: „Обединена Българска Банка” АД 

IBAN: BG18UBBS88888430055800,  

BIC COD: UBBSBGSF,  

код за вид плащане: 448007. 

1.4. Стойността на разходите, направени от община Рила за изготвяне на пазарна оценка на 

недвижимият имот – обект на разпоредителната сделка, по чл. 40, ал.2, изр. 4 от Наредба за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в размер на 200.00 лв. (двеста лева) 

без ДДС, а с включено ДДС – в размер на 240.00 лв. (двеста и четиридесет лева), вносима по сметка 

на Община Рила, както следва:  

Обслужваща Банка: „Обединена Българска Банка” АД 

IBAN: BG18UBBS88888430055800,  

BIC COD: UBBSBGSF,  

код за вид плащане: 447000 

2. След извършване на плащанията по т. 1, участника – спечелил публичния търг с тайно 

наддаване да представи в Общинска администрация – гр. Рила документи, удостоверяващи извършените 

плащания, въз основа на които да се подпише Договор за покупко–продажба на общински недвижим 

имот. 

Невена Миланова – Младши експерт „Общинска собственост“ да предостави настоящата Заповед 

за обявяване на интернет-страницата на община Рила, на информационното табло в сградата на 

Общинска администрация - гр. Рила и на кметствата на територията на Община Рила. 

След влизане в сила, настоящата Заповед да се връчи на участника – спечелил публичния търг с 

тайно наддаване по реда на Административно-процесуалния кодекс. 

 Настоящата Заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й, чрез Кмета на 

Община Рила пред Административен съд – гр. Кюстендил, по реда на Административно-процесуалния 

кодекс. 

/п/ 

ГЕОРГИ КАБЗИМАЛСКИ 

Кмет на Община Рила 
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