
 ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т  ПРИ  ОБЩИНА К Р И Ч И М
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Р Е Ш Е Н И Е 
№ 326 

Протокол № 38 от 04.09.2018 година 

ОТНОСНО:  Предложение от Атанас Калчев – Кмет на община Кричим, относно
отказ за придобиване при условията на чл. 66 във връзка с чл. 33 от Закона за 
собствеността на недвижим имот, представляващ  сграда с идентификатор 
39921.504.533.1 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кричим, с 
площ от 85 кв.м., брой етажи – два, предназначение – друг вид сграда за обитаване, с 
административен адрес: гр. Кричим, ул. „Бургас” № 11, собственост на С. К. К., 
построена в имот частна общинска собственост с идентификатор 39921.504.533 по 
Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кричим 
Вносител:  Атанас Калчев – Кмет на община Кричим. 
Докладва: Атанас Калчев - 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 към ОбС. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, при съобразяване с условията на чл. 66 във връзка с чл. 
33 от Закона за собствеността, във връзка с чл. 34, ал. 2 от Закона за общинската 
собственост и чл. 9 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество и след проведеното поименно гласуване,
Общински съвет при община Кричим: 

РЕШИ: 

1. Отказва  закупуването на сграда с идентификатор 39921.504.533.1 по 
Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кричим, с площ от 85 кв.м., 
брой етажи – два, предназначение – друг вид сграда за обитаване, с 
административен адрес: гр. Кричим, ул. „Бургас” № 11, построена в имот с 
идентификатор 39921.504.533 по Кадастралната карта и кадастралните регистри 
на гр. Кричим, актуван с Акт за частна общинска собственост № 115 от 08.10.2002 
г., вписан в Службата по вписванията – гр. Пловдив с № 2986 от 14.02.2007 г., акт 
196, на предложената пазарна цена в размер на 31 000 лв. /тридесет и една хиляди 
лева/.   

2. Дава съгласие на собственика С. К. К., да продаде сграда с 
идентификатор 39921.504.533.1 по Кадастралната карта и кадастралните регистри 
на гр. Кричим, на трето лице при същите условия. 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие след направените разисквания и 
проведеното поименно гласуване, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 



2

самоуправление и местната администрация, при съобразяване с условията на чл. 66 във 
връзка с чл. 33 от Закона за собствеността, във връзка с чл. 34, ал. 2 от Закона за 
общинската собственост и чл. 9 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, като взе предвид фактическите и правни 
основания в  Предложение с вх. № РД-01-08-199/02.08.2018 год. от Кмета на община 
Кричим; като взе предвид, че придобиването на имота не би довело до задоволяване на 
конкретни потребности на Общината към настоящия момент, както и че при 
определянето на финансовата рамка на бюджета за 2018 г., не е предвиждан ресурс за 
придобиване на недвижимо имущество, а текущото му изпълнение не позволява 
актуализация в такива размери; положителните становища на постоянните комисии към 
ОбС – Кричим: ПКБФЕППМР, ПКМСОРЗ, ПКУТИБСЕПОСКД. 

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

Протоколчик:  
  /Кр. Манолова/ 

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

АХ/КМ 


