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З А П О В Е Д  

№ РД-01-04-346 от 10.12.2021г. 

град Рила  

  

        На основание, чл. 91, ал.1 и ал.4, чл. 92 и чл. 93, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Протокол от 06.12.2021г. от проведен 

повторен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска 

собственост, изготвен от комисия, назначена със Заповед № РД-01-04-328/26.11.2021г. на Кмета на 

Община Рила, изменена със Заповед № РД-01-04-330/29.11.2021г. на Кмета на Община Рила, 

 

І. О Б Я В Я В А М : 

 

„АПТЕКА РИЛА І” ЕООД, ЕИК 109512056, със седалище и адрес на управление: гр. Рила, 

Община Рила, пл. “Възраждане” № 1,представлявано от Елена Атанасова Малешевска – управител, 

действащо чрез пълномощника Велинка Костадинова Миладинова, ЕГН 6307272830, с постоянен 

адрес: гр. Рила, ул. „Опълченска“ № 16, съгласно нотариално заверено пълномощно, с рег. № 

374/01.12.2021г. на Бойка Димитрова – Секретар на Община Рила, за спечелил участник повторният 

публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на самостоятелен обект „Аптека“, включващ 

следните обособени помещения – частна общинска собственост, а именно: помещение „търговска площ“, 

с площ 21.61 кв. м. (двадесет и едно цяло и шестдесет и една стотни кв.м.), помещение „миялно“, с площ 

4.56 кв. м. (четири цяло и петдесет и шест стотни кв.м.), помещение „склад“, с площ 3.95 кв. м. (три цяло 

и деветдесет и пет стотни кв.м.), коридор, с площ 11.56 кв. м (единадесет цяло и петдесет и шест стотни 

кв.м.), тоалетна (WC), с площ 4.90 кв. м. (четири цяло и деветдесет стотни кв.м.), с обща полезна площ 

46.58 кв. м. (четиридесет и шест цяло и петдесет и осем стотни кв.м.) и обща застроена площ на 

самостоятелният обект 55.01 кв. м. (петдесет и пет цяло и една стотна кв.м.), при граници и съседи: 

предверие и стълбище, двор, помещение “Клуб на пенсионера” и улица, който обект е отделно обособена 

част от партерният етаж на триетажна масивна сграда – административна, изградена в Урегулиран 

поземлен имот с планоснимачен № 640 (шестстотин и четиридесети), за който е отреден парцел VІІІ 

(осми), попадащ в кв. 52 (петдесет и втори) по действащият към момента регулационен план на град 

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

631 кв. м. (шестстотин тридесет и един кв.м.), при граници и съседи: урегулиран поземлен имот с 

планоснимачен № 643 (шестстотин четиридесет и трети), за който е отреден парцел IX (девети) – 

собственост на Антон Георгиев Лазаров, урегулиран поземлен имот с планоснимачен №  645 (шестстотин 
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четиридесет и пети), за който е отреден парцел IV (четвърти) – собственост на наследници на Йордан 

Кавлачки, урегулиран поземлен имот с планоснимачен № 1572 (хиляда петстотин седемдесет и втори), за 

който е отреден парцел IX (девети) – собственост на Димитър Стоянов Арнаудов и Венка Стоянова 

Стоичкова, улица с о.т. 168 (сто шестдесет и осем) – 187 (сто осемдесет и седем), при предложена 

месечна наемна цена, в размер на 232.00 лв. /двеста тридесет и два лева/, без ДДС. 

  

ІІ. О П Р Е Д  Е Л Я М : 

 

1. Спечелилият участник длъжи сума, в размер 232.00 лв. /двеста тридесет и два лева/, без 

ДДС, а с ДДС – в размер на 278.40 лв. (двеста седемдесет и осем лева и четиридесет стотинки), 

представляваща месечната наемна цена, вносима по сметка на Община Рила, както следва:  

Обслужваща банка: Банка „ОББ” АД 

IBAN: BG18UBBS88888430055800,  

BIC COD: UBBSBGSF,  

код за вид плащане: 444100 

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

спечелилият участник е длъжен да заплати за първия месец на ползване на имота - сума за периода на 

ползването, представляваща разликата от месечната наемна цена по т.1 за периода на ползване и 

внесения депозит в размер на 23.00 лв. (двадесет и три лева), по посочената в т.1 сметка на Община Рила. 

3. Месечната наемна цена в размер на 232.00 лв. /двеста тридесет и два лева/, без ДДС, се 

заплаща от 1- во до 10 - то число на текущия месец на ползване на имота, по банковата сметка на Община 

Рила, посочена в т. 1 от настоящата заповед.  

 

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

за обявяване на интернет-страницата на Община Рила, на информационното табла 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 Административнопроцесуалния 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 Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 

 

 

 /п/ 

ГЕОРГИ КАБЗИМАЛСКИ 

Кмет на Община Рила 
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