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

тел. 03145/23-46, факс 03145/23-51 
e-mail: obs_krichim@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 202 

Протокол № 21 от 04.07.2017 година 

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Калчев – Кмет на Община Кричим, относно 
изменение на Решение № 207, взето с Протокол № 29 от 25.05.2010 г. на Общински 
съвет при община Кричим, относно предоставяне на имоти – публична общинска 
собственост за безвъзмездно ползване и управление на юридически лица на бюджетна 
издръжка.
Вносител: Атанас Калчев – Кмет на Община Кричим. 
Докладва: Златка Маринова – Заместник-кмет на Община Кричим. 
Становища: ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие; 
ПК по местно самоуправление, обществен ред и законност; ПК по устройство на 
територията, инфраструктура, благоустрояване, строителство, енергийна политика, 
общинска собственост и комунална дейност; ПК по социални дейности, образование, 
култура към ОбС. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация във връзка с чл. 12, ал. 1 от Закона за общинската собственост 
и чл. 14, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинското имущество на Общински съвет – Кричим във връзка с чл. 305, ал. 1 от 
Закона за предучилищното и училищното образование, предвид Решение № 97, взето с 
Протокол № 9 от 25.05.2010 г. на Общински съвет – Кричим, Заповед № РД 14-
205/16.11.2016 г. на Министъра на образованието и науката, и Предложение с вх. № 
РД-01-08-163/26.06.2017 год. на Кмета на община Кричим и след проведеното 
поименно гласуване, Общински съвет при община Кричим 

РЕШИ: 

 Изменя свое Решение № 207, взето с Протокол № 29 от 25.05.2010 г., както 
следва: 

I. Точка 1. става: Предоставя на СУ „П. Р. Славейков”, със седалище и 
официален адрес: гр. Кричим, общ. Кричим, обл. Пловдив, бул. „Тракия” № 24, 
безвъзмездно за управление недвижими имоти – публична общинска собственост: 

1.1. недвижим имот – публична общинска собственост: УПИ VІ – 71 - 
училище, кв. 130 по регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 
902/09.02.1982 г. на Заместник-председателя на ИК на ОНС, гр. Пловдив, ПИ № 
39921.502.403 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кричим, 
одобрени със Заповед № РД-18-13/19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, 
гр. София, актуван с акт № 1117/07.06.2012 г. за публична общинска собственост, 



2

вписан в Служба по вписвания, гр. Пловдив, под № 120, т. 34 от 11.06.2012 г., находящ 
се в гр. Кричим, общ. Кричим, обл. Пловдив, бул. „Тракия” № 24, трайно 
предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид 
застрояване, площ: 26 266 кв. м, ведно с находящите се в него 5 броя сгради: 
39921.502.403.1 – застроена площ: 1 351 кв. м, 4 етажа, предназначение: сграда за 
образование (основен училищен корпус, състоящ се от 28 класни стаи); 39921.502.403.2 
– застроена площ: 236 кв. м, 2 етажа, предназначение: сграда за образование; 
39921.502.403.3 – застроена площ: 999 кв. м, 2 етажа, предназначение: сграда за 
образование и спорт ( физкултурен салон и плувен басейн); 39921.502.403.4 – застроена 
площ: 21 кв. м, 1 етаж, предназначение: друг вид обществена сграда (търговска 
дейност); 39921.502.403.5 – застроена площ: 550 кв. м, 1 етаж, предназначение: сграда 
за образование (кухненски блок – столова); 

1.2. недвижим имот – публична общинска собственост: УПИ І – 1230 – 
училище, кв. 54 по регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/ 
09.02.1982 г. на Заместник-председателя на ИК на ОНС, гр. Пловдив, ПИ № 
39921.504.37 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кричим, одобрени 
със Заповед № РД-18-13/19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, гр. София, 
актуван с акт № 32/25.02.1999 г. за публична общинска собственост, вписан в Служба 
по вписвания, гр. Пловдив, под № 95, т. 75 от 29.11.2004 г., находящ се в гр. Кричим, 
общ. Кричим, обл. Пловдив, ул. „Димитър Благоев” № 5, трайно предназначение на 
територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за обект комплекс за 
образование, площ: 4 596 кв. м, ведно с находящите се в него 3 броя сгради: 
39921.504.37.1 – застроена площ: 644 кв. м, 2 етажа, предназначение: сграда за 
образование; 39921.504.37.2 – застроена площ: 398 кв. м, 1 етаж, предназначение: 
спортна сграда, база; 39921.504.37.3 – застроена площ: 141 кв. м, 1 етаж, 
предназначение: друг вид обществена сграда. 

II. Отменя т. 3 на свое Решение № 207, взето с Протокол № 29 от 25.05.2010 г.  
III. В останалата си част Решение № 207, взето с Протокол № 29 от 25.05.2010 г. 

на Общински съвет при община Кричим остава непроменено. 
IV. Възлага на Кмета на община Кричим да предприеме всички необходими 

последващи действия по изпълнение на решението. 

Приложение:  
1. акт № 1117/07.06.2012 г. за публична общинска собственост, вписан в Служба по вписвания, гр. 

Пловдив, под № 120, т. 34 от 11.06.2012 г.; 
2. акт № 32/25.02.1999 г. за публична общинска собственост, вписан в Служба по вписвания, гр. 

Пловдив, под № 95, т. 75 от 29.11.2004 г. 

Общ брой общински съветници: 13 
Брой присъствали на гласуването: 12 
ГЛАСУВАЛИ:  
„ЗА” – 12; 
„ПРОТИВ” –  няма; 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 

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

АХ/КМ 


