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ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т  ПРИ  ОБЩИНА К Р И Ч И М 
4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3, 

тел. 03145/2346, факс 03145/2351 
email: obs_krichim@abv.bg 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 304 

Протокол № 31 от 02.04.2015 година 

ОТНОСНО:  Предложение  от  Атанас  Стефанов  Калчев  –  Кмет  на  община 
Кричим, относно даване на съгласие за придобиване от страна на Община Кричим на 
сграда,  собственост  на  „Топливо”  АД,  с  идентификатор  39921.504.706.1  по 
кадастралната  карта  и  кадастралните  регистри,  одобрени  със  Заповед  №РД18 
13/19.02.2009г.  на  Изпълнителния  директор  на  АГКК,  с  административен  адрес  на 
сградата:  гр.  Кричим,  ул.  „Търговска”,  застроена  площ  59  кв.м.,  брой  етажи:  1, 
Предназначение: Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, която 
съгласно  АЧДС  №  71  от  15.01.1997г.  на  Областен  управител  –  област  Пловдив 
представлява:  Нафтопункт  и  склад  за  пропанбутан,  със  застроена  площ  60  кв.м., 
едноетажна масивна  сграда,  построена  през  1981г.,  кв.  53,  парцел  ХІІзеленина,  при 
граници:  от изток –  улица;  от  запад – река; от  север    зелена  площ,  от юг    зелена 
площ, която сграда е разположена в поземлен имот – частна общинска собственост с 
идентификатор  39921.504.706  по  кадастралната  карта  и  кадастралните  регистри, 
одобрени със Заповед №РД1813/19.02.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК. 
Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на община Кричим 
Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на община Кричим 
Становища: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и 
общинска собственост; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред 
и  законност; ПК по икономическа и финансовобюджетна дейност и ПК по социални 
дейности към ОбС 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация /ЗМСМА/, чл. 33, във връзка с чл. 66, ал. 1 от Закона за собствеността 
/ЗС/, чл. 8, ал. 9 и ал. 10 и чл. 34 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, чл. 9, т. 3 
от Наредба за реда за придобиване‚ управление и разпореждане с общинско имущество 
на  Община  Кричим,  и  писмо  с  вх. №  РД0900152/12.02.2015г.  от  „Топливо”  АД,  и 
след проведеното поименно гласуване, Общински съвет при Община Кричим: 

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие Община Кричим да придобие възмездно право на собственост 
по  реда  на  чл.  33  във  връзка  с  чл.  66,  ал.  1  от  Закона  за  собствеността  /ЗС/  върху 
недвижим  имот,  собственост  на  „Топливо”  АД,  съгласно  АЧДС №71/15.01.1997г.  на 
Областен  управител  –  област  Пловдив,  представляващ  сграда  с  идентификатор 
39921.504.706.1  по  кадастралната  карта  и  кадастралните  регистри  на  гр.  Кричим, 
одобрени със Заповед № РД1813/19.02.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с 
административен  адрес  на  сградата:  гр.  Кричим,  ул.  „Търговска”,  разположена  в 
поземлен  имот  –  частна  общинска  собственост  с  идентификатор  39921.504.706,  със
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застроена  площ  59  кв.м.,  брой  етажи:  1,  Предназначение:  Друг  вид  производствена, 
складова,  инфраструктурна  сграда,  който  съгласно  АЧДС  №  71/15.01.1997г.  на 
Областен  управител  –  област Пловдив  представлява: Нафтопункт  и  склад  за  пропан 
бутан, със застроена площ 60 кв.м., едноетажна масивна сграда, построена през 1981г., 
кв.  53,  парцел  ХІІзеленина,  при  граници:  от  изток:  улица,  от  запад:  река,  от  север: 
зелена площ, от юг: зелена площ, на цена от 10 000 лв. /десет хиляди лева/. 

2.  Данъчната  оценка  на  сграда  с  идентификатор  39921.504.706.1  по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кричим е 3 077,50 лв. (три хиляди 
седемдесет и седем лева и петдесет стотинки). 

3. Възлага на Кмета на Община Кричим да сключи договор за покупка на имота 
по точка 1, след представяне от собственика на надлежен документ за липса на тежести 
върху имота, като всички такси и разноски по сключването и вписването на договора са 
за сметка на Община Кричим. 

4.  След  изпълнение  на  процедурата  по  т.  3  за  придобития  от  община  Кричим 
имот 39921.504.706, на основание  чл. 2, ал. 1, т. 7 от ЗОС да се състави Акт за частна 
общинска собственост, след което да бъде разработена Стратегия за развитие на имота 
от Кмета на община Кричим. 

Общ брой общински съветници: 13 
Брой присъствали на гласуването: 11 
ГЛАСУВАЛИ: 
„ЗА” – 10; 
„ПРОТИВ” – няма; 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. 

Председател на ОбС:........................... 
/А. Хаджиева/ 

АХ/КМ
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