
ОБЯВА 

за провеждане на публични търгове с тайно наддаване 

 

На основание Заповед № РД-01-04-78/13.05.2022г. на Кмета на Община Рила, 

 

ОБЩИНА РИЛА  
 

Обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – частна общинска 

собственост, представляващи земеделска земя от общински поземлен фонд, а именно:  

1. Поземлен имот с идентификатор 62671.38.60, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

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

поземления имот: гр. Рила, местност „Копаро”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно 

ползване: „ нива”, категория на земята: 8, с площ от 15373 кв. м., предишен идентификатор: няма, номер по 

предходен план: 038060, при начална тръжна годишна наемна цена в размер на 384.33 лв.  

2. Поземлен имот с идентификатор 62671.38.72, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

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

поземления имот: гр. Рила, местност „Копаро”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно 

ползване: „изоставено трайно насаждение”, категория на земята: 8, с площ от 10637 кв. м., предишен идентификатор: 

няма, номер по предходен план: 038072, при начална тръжна годишна наемна цена в размер на 276.56 лв. 

3. Поземлен имот с идентификатор 62671.104.9, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

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

поземления имот: гр. Рила, местност „Еличина ливада”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на 

трайно ползване: „ друг вид трайно насаждение”, категория на земята: 8, с площ от 12448 кв. м., предишен 

идентификатор: няма, номер по предходен план: 104009, при начална тръжна годишна наемна цена в размер на 

323.65 лв. 

4. Поземлен имот с идентификатор 62671.105.15, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

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

поземления имот: гр. Рила, местност „Маноилово”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на 

трайно ползване: „ нива”, категория на земята: 8, с площ от 12067 кв. м., предишен идентификатор: няма, номер по 

предходен план: 105015, при начална тръжна годишна наемна цена в размер на 301.68 лв. 

5. Поземлен имот с идентификатор 62671.105.41, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

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

поземления имот: гр. Рила, местност „Маноилово”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на 

трайно ползване: „ нива”, категория на земята: 9, с площ от 17582 кв. м., предишен идентификатор: няма, номер по 

предходен план: 105041, при начална тръжна годишна наемна цена в размер на 369.22 лв.  

6. Поземлен имот с идентификатор 62671.106.3, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

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

поземления имот: гр. Рила, местност „Дриска”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно 

ползване: „ нива”, категория на земята: 9, с площ от 11032 кв. м., предишен идентификатор: няма, номер по 

предходен план: 106003,  при начална тръжна годишна наемна цена в размер на 231.67 лв. 

7. Поземлен имот с идентификатор 62671.114.9, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

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

изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземления имот от 24.02.2020г., с адрес на 

поземления имот: гр. Рила, местност „Диковица”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на 

трайно ползване: „ нива”, категория на земята: 8, с площ от 17990 кв. м., предишен идентификатор: няма, номер по 

предходен план: 114009, при начална тръжна годишна наемна цена в размер на 449.75 лв. 

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



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

администрация – гр. Рила, пл. “Възраждане” № 1, както следва: на 18.05.2022г от 09.00 ч., за имота по т.1; на 

18.05.2022г от 09.30 ч., за имота по т.2; на 18.05.2022г от 11.00 ч., за имота по т.3; на 18.05.2022г от 11.30 ч., за имота 

по т.4; на 18.05.2022г от 13.00 ч., за имота по т.5; на 18.05.2022г от 13.30 ч., за имота по т.6; на 18.05.2022г от 15.00 ч., 

за имота по т.7; 

При непроведни публични търгове с тайно наддаване 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 25.05.2022г. от 09:00 ч., за имота по т.1; на 25.05.2022г от 09.30 ч., за имота по 

т.2; на 25.05.2022г от 11.00 ч., за имота по т.3; на 25.05.2022г от 11.30 ч., за имота по т.4; на 25.05.2022г от 13.00 ч., за 

имота по т.5; на 25.05.2022г от 13.30 ч., за имота по т.6; на 25.05.2022г от 15.00 ч., за имота по т.7; 

Заповед № РД-01-04-78/13.05.2022г. на Кмета на Община Рила и цялата необходима допълнителна 

информация за обектите – предмет на публичните търгове с тайно наддване е публикувана на сайта на Община Рила 

– www.grad-rila.bg. 

    За допълнителна информация, тел. 0887/949992 – Невена Миланова. 

 

 

 

 

  /п/ 

Георги Кабзималски  

Кмет на Община Рила 

 

http://www.grad-rila.bg/

