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Р Е Ш Е Н И Е 
№ 222 

Протокол № 24 от 26.09.2017 година 

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Калчев – Кмет на Община Кричим, относно 
даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем № РД 16-00-146 от 
10.09.2012 год., сключен между община Кричим и Недялко Нанчев.

Вносител: Атанас Калчев – Кмет на Община Кричим. 
Докладва: Атанас Калчев - Кмет на Община Кричим. 
Становища: ПК по устройство на територията, инфраструктура, благоустрояване, 
строителство, енергийна политика, общинска собственост и комунална дейност и ПК 
по местно самоуправление, обществен ред и законност 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. 14, ал. 3 от Закона за общинската 
собственост, в изпълнение на изискванията на чл. 19, ал. 3, във връзка с чл. 22, ал. 
1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското 
имущество на Община Кричим и като взе предвид Заявление с вх. № ОУ-01-04-
1/09.08.2017г. и Предложение с вх. № РД-01-08-216/14.09.2017 год. от Кмета на 
Община Кричим и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет при 
община Кричим: 

1. Дава съгласие да се продължи срока на договор за наем № РД 16-00-146 от 
10.09.2012 г., сключен между Община Кричим и Недялко Нанчев, с адрес: гр. 
К., ул. „…” № …, за отдаване под наем на самостоятелен обект  в сграда с 
идентификатор 39921.501.137.1.18 по кадастралната карта на гр.Кричим, 
одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор 
на АГКК – София, жилище, апартамент, с площ от 68,36 кв. м и прилежащи 
части: изба с площ 12,26 кв. м, таван с площ 9,16 кв. м и 2,356 % от общите 
части на сградата, находящ се в гр. Кричим, ул. „Цар Иван Асен II” № 59, вх. 
„А”, ет. 3, ап. 10, актуван с акт за частна общинска собственост № 77 от 
20.09.2001 г., вписан в Служба по вписвания, гр. Пловдив, под номер 123, том 
8, рег. № 2584 от 09.02.2007 г., за срок 10 /десет/ години, считано от датата на 
подписване на договора за наем, а именно до 10.09.2022 година. 

2. Упълномощава Кмета на община Кричим да сключи анекс към договора с 
наемателя, съгласно т. 1 от настоящото решение. 

Приложения:  

1. Заявление с вх. № ОУ-01-04-1/09.08.2017 г.; 
2. Договор № РД 16-00-146 от 10.09.2012 г. 



2

МОТИВИ: Настоящото решение се прие след направените разисквания  и 
проведеното поименно гласуване, на основание и в изпълнение на чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 
2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 14, 
ал. 3 от Закона за общинската собственост, в изпълнение на изискванията на чл. 19, ал. 
3, във връзка с чл. 22, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинското имущество, и като взе предвид Заявление с вх. № ОУ-01-
04-1/09.08.2017г. и фактическата обосновка в Предложение с вх. № РД-01-08-
216/14.09.2017 г. от Кмета на община Кричим.  

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

Протоколчик:  
                   /Кр. Манолова/ 

Председател на ОбС:……………. 

/ А. Хаджиева / 

АХ/КМ 


