
 
Проект на актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост в Община Рила за 2022г. 

 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 3 

от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приетата с 

Решение № 385/24.02.2022г. на Общински съвет на Община Рила- Годишна програма за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Рила за 2022г., актуализирана с последващи 

решения е необходимо отново да бъде актуализирана, предвид необходимостта от включване на 

създадени нови новообразувани урегулирани поземлени имоти, по плана на гр. Рила, въз основа на 

одобрен със Заповед  № РД-01-04-181/26.08.2022г. на Кмета на Община Рила - ПУП-изменение на ПР.  

Горните обстоятелства налагат да бъдат извършени промени в приетата програма, с оглед  

отпочване на съответните законови процедури, в резултат на които се предвижда получаване на 

постъпления от приходи от разпореждане с общинското имущество. 

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 2022г., 

следва да бъде актуализирана, както следва: 

В РАЗДЕЛ III ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА, ЗА ВНАСЯНЕ КАТО НЕПАРИЧНА ВНОСКА В КАПИТАЛА НА 

ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА, КАКТО И 

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ЧРЕЗ КОНЦЕСИЯ. 

Буква А. Описание на недвижимите имоти, които Община Рила има намерение да 

предложи за продажба: 

Подраздел I „Недвижими имоти, находящи се в гр. Рила“, да се направи следното 

допълнение: 

 Да се създаде нов ред 22, на който да се впише: в колона първа: цифрата “22“; в колона 

втора: текста: „УПИ I – 1308, кв. 120 “, а в колона трета: цифрата: “660“ 

 

В РАЗДЕЛ III ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА, ЗА ВНАСЯНЕ КАТО НЕПАРИЧНА ВНОСКА В КАПИТАЛА НА 

ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА, КАКТО И 

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ЧРЕЗ КОНЦЕСИЯ. 

Буква Г. Описание на недвижими имоти в режим на съсобственост между Община Рила и 

физически и юридически лица, по отношение на които Община Рила има намерение да прекрати 

съсобствеността, чрез продажба на съсобствената си част на съсобственика на имота: 

Подраздел I „Част от недвижими имоти – общинска собственост, находящи се в гр. Рила“ 

да се направи следното допълнение: 

1. Да се създаде нов ред №7, на който да се впише: в колона първа: цифрата “7“; в колона 

втора, текста: 126/380 кв. м. ид. ч. от УПИ II-1309, кв. 120 по плана на гр. Рила; в колона трета: 

цифрата „126“; в колона четвърта:  текста „Георги Тодоров Хлебарски“ 

 

               /п/ 

Георги Кабзималски 

Кмет на Община Рила 

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


