
О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М
4220 гр. Кричим, пл. „Обединение” № 3, 

Тел. 03145/22-50, факс 03145/23-51 
e-mail: kmet_krichim@abv.bg

О Б Я В Я В А 
І. Публичен търг с тайно за отдаване под наем на недвижим имот – частна 

общинска собственост: самостоятелен обект с площ 131 кв. м, разположен на първи 
етаж в южната част на сграда № 2, находяща се в гр. Кричим, пл. „Обединение” № 3, 
изградена в УПИ I – ГНС, Културен дом и Киносалон от кв. 57 по регулационния план 
на гр. Кричим, одобрен със Заповед № ИК-635/02.06.1987 г., с кадастрален 
идентификатор 39921.503.5.2.2 по кадастралната карта на гр. Кричим, одобрена със 
Заповед № РД-18-13/19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, гр. София, 
който имот е актуван с Акт № 1226/21.12.2016 г. за частна общинска собственост, 
вписан в Служба по вписвания, гр. Пловдив, № 150, том 123, рег. № 44365 от 
22.12.2016 г. 

Началната тръжна цена за самостоятелен обект в сграда с идентификатор 
39921.502.406.1.2 (три, девет, девет, две, едно, точка, пет, нула, две, точка, четири, 
нула, шест, точка, едно, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на 
град Кричим е в размер на 1 200,00 лв. (хиляда и двеста лева) без ДДС за 1 (един) 
месец. 

За самостоятелен обект в сграда с идентификатор 39921.503.5.2.2 (три, девет, 
девет, две, едно, точка, пет, нула, три, точка, пет, точка, две, точка, две) по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на град Кричим определеният депозит за 
участие е в размер на 120,00 лв. (сто и двадесет лева). 

Определената стъпка за наддаване е в размер на 120,00 лв. (сто и двадесет лева). 
Срокът на договора за наем е 10 (десет) години. 
ІІ. Търгът с тайно наддаване ще се проведе на 22.05.2017 г. от 15:30 ч., в 

сградата на Община Кричим, гр. Кричим, пл. „Обединение” № 3, зала № 21.
ІІІ. Депозитът за участие е вносим в брой в касата на Община Кричим или по 

сметка: BG28CECB97903366975700; CECBBGSF ЦКБ АД – клон „Пловдив – 
България”. 

Депозитите за участие се задържат и освобождават при условията и по реда, 
предвиден в Наредбата за реда за придобиване и управление и разпореждане с 
общинско имущество. 

ІV. Размер на таксата за получаване на тръжната документация – 50,00 лв. 
/петдесет лева/ с ДДС, внесени в касата на общината или платими по банков път по 
сметка на община Кричим ЦКБ АД – клон „Пловдив – България”, IBAN: 
BG41CECB97908466975700 IBC: CECBBGSF, код за плащане 447000. 

Краен срок за представяне на документацията за участие – 17:00 ч. на 
19.05.2017 г., в сградата на Община Кричим, гр. Кричим, пл. „Обединение” № 3,
деловодство, стая № 13. 

Лице за контакти: Тинка Иванчева – Началник отдел ОбСКРИДОС, стая № 28, 
тел. 03145/23-81. 


