
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 
№ 46 

Протокол № 4 от 27.01.2016 година 

ОТНОСНО:  Предложение  от  Атанас  Стефанов  Калчев  –  Кмет  на  община  Кричим, 
относно  откриване  на  процедура  за  отдаване  под  наем  чрез  публично  оповестен 
конкурс  на  части  от  имот    публична  общинска  собственост,  представляващи  15  бр. 
помещения (кабинети), съгласно приложена схема, намиращи се в сградата на „Градска 
поликлиника”, с кадастрален идентификатор 39921.502.406.1, находяща се в поземлен 
имот с идентификатор 39921.502.406 по кадастралната карта и кадастралните регистри 
на гр. Кричим, одобрена със заповед № РД1813 от 19.02.2009 година изпълнителния 
директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и административен адрес 
на имота  гр. Кричим, бул. „Тракия” № 25. 
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 и ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред 
и законност  към ОбС. 

На  основание  чл.  21,  ал.  1,  т.  8  от  Закона  за  местното  самоуправление  и 
местната администрация, в изпълнение на чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската 
собственост,  чл.  16,  ал.  1  от  Наредба  за  реда  за  придобиване,  управление  и 
разпореждане  с  общинско  имущество  и  в  съответствие  с  изпълнение  на 
Програмата  за  управление  и  разпореждане  с  имотите  общинска  собственост  в 
община  Кричим  през  2016  година  и  след  проведеното  поименно  гласуване, 
Общински съвет при община Кричим дава съгласие: 

І. Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на 15 бр. 
помещения,  публична  общинска  собственост    лекарски  кабинети,  съгласно 
приложена  схема,  намиращи  се  в  сградата  на  „Градска  поликлиника”,  с 
кадастрален  идентификатор  39921.502.406.1,  находяща  се  в  поземлен  имот  с 
идентификатор  39921.502.406  по  кадастралната  карта  и  кадастралните  регистри 
на  гр.  Кричим,  одобрена  със  заповед  №  РД1813  от  19.02.2009  година 
изпълнителния  директор  на  Агенцията  по  геодезия,  картография  и  кадастър  и 
административен адрес на имота  гр. Кричим, бул. „Тракия” № 25, както следва:
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№
по
ред 

Описание на имота 

1.  Кабинет 3 с площ – 15 кв.м. и обслужващи площи – 7,26 кв. м., бул. ”Тракия” № 25 
2.  Кабинет 14 с площ – 75 кв.м. и обслужващи площи – 36,30 кв.м., бул. ”Тракия”, 25 
3.  Кабинет 19 с площ – 15 кв.м. и обслужващи площи   7,26 кв.м., бул. ”Тракия”, 25 
4.  Кабинет 21 с площ – 15 кв.м. и обслужващи площи – 7,26 кв.м, бул. ”Тракия”, 25 
5.  Кабинет 24 с площ – 6 кв.м. и обслужващи площи – 2,90 кв.м, бул.”Тракия”, 25 
6.  Кабинет 25 с площ – 30 кв.м. и обслужващи площи – 14,52 кв.м, бул.”Тракия”, 25 
7.  Кабинет 27 с площ – 13,50 кв.м. и обслужващи площи – 6,53 кв.м, бул.”Тракия”, 25 
8.  Кабинет 29 с площ – 9,90 кв.м. и обслужващи площи – 4,79 кв.м, бул.”Тракия”, 25 
9.  Кабинет 30 с площ – 22,50 кв.м. и обслужващи площи – 10,89 кв.м, бул.”Тракия” 

№ 25 
10.  Кабинет 32 с площ – 17,10 кв.м. и обслужващи площи – 8,28 кв.м, бул.”Тракия”, 25 
11.  Кабинет 37 с площ – 30 кв.м. и обслужващи площи – 14,52 кв.м, бул.”Тракия” №25 
12.  Кабинет 41 с площ – 15 кв.м. и обслужващи площи – 7,26 кв.м., бул. „Тракия” №25 
13.  Кабинет 48 с площ 9,60 кв.м. и обслужващи площи – 5,84 кв.м, бул. ”Тракия” № 25 
14.  Кабинет 50 с площ – 9,60 кв.м. и обслужващи площи – 4,65 кв.м, бул. ”Тракия”, 25 
15.  Кабинет 51 и площ – 22,50 кв.м. и обслужващи площи – 10,89 кв.м, бул. ”Тракия” 

№ 25 

ІІ. Условия за провеждане на конкурса: 
1. Началната конкурсна цена за всяко помещение определена съгласно 

Тарифата на община Кричим, приета с Решение № 112, взето с Протокол № 17 от 
05.03.2009 година на Общински съвет при община Кричим е както следва: 
№
по 
ред 

Описание на имота  Начална конкурсна цена без 
включен ДДС 

1.  Кабинет № 3 с площ – 15 кв.м. и обслужващи 
площи – 7,26 кв. м., бул.  „Тракия” № 25 

44.52 лв. /четиридесет и четири 
лева и петдесет и две стотинки/ 

2.  Кабинет № 14 с площ – 75 кв.м. и обслужващи 
площи – 36,30 кв.м., бул. „Тракия” № 25 

222,60 лв. /двеста двадесет и два 
лева и шестдесет стотинки/ 

3.  Кабинет № 19 с площ – 15 кв.м. и обслужващи 
площи   7,26 кв.м., бул.  „Тракия” № 25 

44.52 лв. /четиридесет и четири 
лева и петдесет и две стотинки/ 

4.  Кабинет № 21 с площ – 15 кв.м. и обслужващи 
площи – 7,26 кв.м, бул.  „Тракия” № 25 

44.52 лв. /четиридесет и четири 
лева и петдесет и две стотинки/ 

5.  Кабинет № 24 с площ – 6 кв.м. и обслужващи 
площи – 2,90 кв.м, бул. „Тракия” № 25 

17.80 лв.  /седемнадесет лева и 
осемдесет стотинки/ 

6.  Кабинет № 25 с площ – 30 кв.м. и обслужващи 
площи – 14,52 кв.м, бул. „Тракия” № 25 

89.04 лв. /осемдесет и девет лева 
и четири стотинки/ 

7.  Кабинет 27 с площ – 13,50 кв.м. и обслужващи 
площи – 6,53 кв.м, бул. „Тракия” №25 

40.06 лв. /четиридесет лева и 
шест стотинки/ 

8.  Кабинет № 29 с площ – 9,90 кв.м. и обслужващи 
площи – 4,79 кв.м, бул. „Тракия” № 25 

29.38 лв. /двадесет и девет лева 
и тридесет и осем стотинки/ 

9.  Кабинет № 30 с площ – 22,50 кв.м. и обслужващи 
площи – 10,89 кв.м, бул. „Тракия” № 25 

66.78 лв. /шестдесет и шест лева 
и седемдесет и осем стотинки/ 

без включен ДДС 
10.  Кабинет № 32 с площ – 17,10 кв.м. и обслужващи  50.76 лв. /петдесет лева и
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площи – 8,28 кв.м, бул.”Тракия” № 25  седемдесет и шест стотинки/ 

11.  Кабинет № 37 с площ – 30 кв.м. и обслужващи 
площи – 14,52 кв.м, бул.”Тракия” № 25 

89.04 лв. /осемдесет и девет лева 
и четири стотинки/ 

12.  Кабинет № 41 с площ – 15 кв.м. и обслужващи 
площи – 7,26 кв.м., бул. „Тракия” №25 

44.52 лв. /четиридесет и четири 
лева и петдесет и две стотинки/ 

13.  Кабинет № 48 с площ 9,60 кв.м. и обслужващи 
площи – 5,84 кв.м, бул. „Тракия” № 25 

30.88 лв. /тридесет лева и 
осемдесет и осем стотинки/ 

14.  Кабинет № 50 с площ – 9,60 кв.м. и обслужващи 
площи – 4,65 кв.м, бул. „Тракия” № 25 

28.50 лв. /двадесет и осем лева и 
петдесет стотинки/ 

15.  Кабинет № 51 и площ – 22,50 кв.м. и обслужващи 
площи – 10,89 кв.м, бул. „Тракия” № 25 

66.78 лв. /шестдесет и шест лева 
и седемдесет и осем стотинки/ 

2. Върху достигнатата наемна цена се начислява 20% ДДС. 
3. Срок за отдаване под наем – до 10 /десет/ години; 
4. Специфични условия и изисквания: 
  В  конкурса  имат  право  да  участват  само  лечебни  заведения  за 

извънболнична  помощ,  по  смисъла  на    чл.  8,  ал.  1  от  Закона  за  лечебните 
заведения.

  В  обектите  не  се  разрешава  развиване  на  дейности,  които  са  в 
противоречие  на  Закона  за  лечебните  заведения  и  подзаконовите  нормативни 
актове. Лечебните  заведения  не могат  да  извършват  търговски  сделки,  освен  за 
нуждите  на  осъществяваните  от  тях  медицински  дейности  и  за  обслужване  на 
пациентите. 

5.  Предназначение  на  помещенията  –  кабинетите  могат  да  се  ползват  за 
извършване на дейностите по чл. 11 от ЗЛЗ от лечебни заведения за оказване на 
извънболнична помощ по смисъла на Закона за лечебните заведения. 

6. Депозит за участие в конкурса – 50 лв. (петдесет лева), вносими по банков 
път или на касата на община Кричим. 

III.  Възлага  на  Кмета  на  община  Кричим  да  проведе  публично  оповестен 
конкурс  по  реда  на  Закона  за  общинската  собственост  и  Наредбата  за  реда  за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, при спазване на 
условията,  посочени  в  настоящето  решение,  като  въз  основа  на  резултатите  от 
конкурса сключи договори за наем със спечелилите кандидати. 

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

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

АХ/КМ
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