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

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 414 

Протокол № 49 от 22.08.2019 година 

ОТНОСНО:  Предложение от Атанас Калчев – Кмет на община Кричим, относно откриване 

на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на части от имот, представляващи 3 

бр. помещения, намиращи се в сграда с кадастрален идентификатор 39921.502.405.2 и 2 бр. помещения, 
намиращи се в сграда с кадастрален идентификатор 39921.502.405.1, и двете сгради находящи се в 

поземлен имот с идентификатор 39921.502.405 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Кричим, одобрена със заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 година на Изпълнителния директор на Агенцията 

по геодезия, картография и кадастър, с административен адрес на имота - гр. Кричим, ул. „Владая” № 1.
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 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, в изпълнение на чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 57, т. 
1, чл. 80 и сл. от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество на община Кричим, във връзка с чл. 30, ал. 1, изречение първо от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи и след проведеното поименно гласуване,
Общински съвет при община Кричим, дава съгласие: 

І. Да се открие процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс, като 
общ обект на наемане, на 5 бр. /пет броя/ помещения, представляващи: целия първи етаж от 
сграда с кадастрален идентификатор 39921.502.405.2, с предназначение – промишлена 
сграда, с полезна площ на етажа от 280 кв.м.; самостоятелно обособено складово помещение 
в западната част на полуподземния етаж в същата сграда, ведно със санитарен възел в този 
полуподземен етаж, с полезна площ от 120 кв.м.; самостоятелно обособено помещение, с 
полезна площ от 122 кв.м., разположено в южната част на подземния етаж в сграда с 
кадастрален идентификатор 39921.502.405.1, с предназначение – административна, делова 
сграда, ведно със санитарен възел в подземния етаж на същата сграда, всички находящи се в 
поземлен имот с идентификатор 39921.502.405 по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на гр. Кричим, одобрена със заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 година на 
изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с 
административен адрес на имота: гр. Кричим, ул. „Владая” № 1, съгласно Схема на 
разположение на помещенията, неразделна част от настоящото решение, без намиращи се в 
тях движими вещи, обзавеждане и оборудване. 

ІІ. Публично оповестеният конкурс да се проведе по реда на ГЛАВА VIII от Наредба за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Кричим, 
при следните: 
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1. Задължителни условия за провеждане на конкурса: 
1.1. Началната наемна конкурсна цена за всички помещения, представляващи общ 

обект за наемане, подробно описани в т. I, определена съгласно Тарифата на община 
Кричим, приета с Решение № 143, взето с Протокол № 15 от 24.01.2017 г. на Общински съвет 
при община Кричим, е както следва: 522 кв.м. Х 2,00 лв./кв.м. или общо 1044,00 лева 
месечно. 

1.2. Върху достигнатата наемна цена се начислява 20% ДДС. 
1.3. Срок за отдаване под наем – 10 /десет/ години. 
1.4. Депозит за участие в конкурса – 10 % от началната наемна конкурсна цена, 

вносими по банков път или на касата на община Кричим. 

2. Приоритетни условия и изисквания: 
2.1. Обектите, предмет на конкурса, се отдават под наем в тяхната цялост, като общ 

обект за наемане, като не се допуска разглеждането на заявления за наемане на 
самостоятелни обекти поотделно. 
            2.2. В конкурса имат право да участват всички физически и/или юридически лица, 
регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон.  

2.3. В обектите се разрешава извършването на производствена, складова и/или 
търговска дейност. 

2.4. Оборудването и обзавеждането на помещенията са за сметка на наемателя. 
2.5. Наемателят се задължава да разкрие минимум 5 /пет/ нови работни места за срока 

на наемния договор. 
2.6. Наемателят се определя въз основа на най-изгодното предложение по следните 

критерии за оценка: общ размер на инвестицията; брой разкрити работни места; 
продължителност на срока на гратисния период, в който наемателят няма да дължи наем за 
обекта; размер на наемната цена; стойност на гаранцията за изпълнение на 
инвестиционните намерения; размер на неустойката, дължима от наемателя при виновно 
предсрочно прекратяване на договора за наем от негова страна /в лева/. 

2.7. Допуска се предоставяне на гратисен период с продължителност не повече от 6 
/шест/ месеца, в който наемателят няма да дължи наем за наетите помещения, в случай че 
същият е поел задължение и извърши за своя сметка всички ремонти на помещенията, 
които са необходими за привеждането им в състояние, годно за ползване по предвиденото им 
предназначение, съобразено и с изискванията на контролните органи. 

2.8. Предназначение на помещенията – за производствена, складова и/или търговска 
дейност. 

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

МОТИВИ: Настоящото решение се прие след направените разисквания и  проведеното 
поименно гласуване във връзка с изпълнението на изискванията на чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА на 
основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, в изпълнение на чл. 14, ал. 1 от ЗОС, чл. 57, т. 1, чл. 80 и 
сл. от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 
община Кричим, във връзка с чл. 30, ал. 1, изречение първо от ЗСПЗЗ, като се взеха предвид 
фактическите и правни основания в  Предложение с вх. № РД-01-08-169/12.08.2019 год. от Кмета 
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на община Кричим, положителните становища на постоянните комисии към ОбС – Кричим: 
ПКУТИБСЕПОСКД и ПКМСОРЗ, и при съобразяване със следните факти и обстоятелства: 

– имота, части от който са общ обект на отдаване чрез провеждане на публично оповестен 
конкурс, е предоставен на община Кричим по реда на ЗСПЗЗ за стопанисване и управление 
от Съвета на пълномощниците на Общото събрание на правоимащите лица на заличеното 
ТКЗС – Кричим, на основание двустранно подписан протокол от 10.01.2017 г. След 
изтичането на 5-годишен давностен срок от предаването на имуществото /10.01.2022 г./, 
община Кричим ще придобие правото на собственост върху предаденото й имущество по 
силата на закона, като до изтичането на този срок има задължението и правомощието да 
стопанисва и управлява предоставеното й имущество с грижата на добър стопанин. За 
поддържането на сградния фонд е необходим сериозен финансов ресурс, с оглед 
настоящото реално състояние на сградите в цялост – необходимост от ремонт на покривно 
пространство, подмяна на дограми /прозорци и врати/, укрепване и обезопасяване на 
фасадни елементи и др., който ще бъде осигурен от приходите в общинския бюджет под 
формата на наемни месечни вноски, а не за сметка на други публични средства от 
общинския бюджет, който и без това е ограничен. 

– Независимо, че община Кричим към момента на вземане на настоящото решение, все още 
не е реален собственик на предоставеното имущество, но има законовото задължение да го 
стопанисва и поддържа, и което имущество ще бъде актувано по реда на ЗОС след 
10.01.2022 г. като частна общинска собственост, тя е публично-правна организация, която 
следва да се съобразява и прилага законовите и подзаконови разпоредби по отношение 
управлението на общинско имущество, в т.ч. и отдаването му под наем за 10-годишен срок. 
В този смисъл приложими са разпоредбите на ЗОС и Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на община Кричим, чрез които ще се 
създадат предпоставки за дългосрочно отдаване под наем не само по целесъобразност, но и 
по законосъобразност. 

– Чрез провеждане на законосъобразна процедура за отдаване под наем чрез публично 
оповестен конкурс на помещенията като общ обект на отдаване, се създават предпоставки 
в нея да участват и други потенциално заинтересовани лица – физически и/или 
юридически, което е реална възможност за привличане на повече инвестиции и разкриване 
на нови работни места в община Кричим. 

– Отдаването под наем на помещенията за максимално допустимия законов срок – 10 
години, е предпоставка за привличане интереса на потенциалните инвеститори, с оглед 
размера на инвестицията, която следва да извършат за привеждането им във вид 
съответстващ на предназначението им за ползване – за производствена, складова и/или 
търговска дейност.  

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

Протоколчик:  
/Кр. Манолова/ 

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

АХ/КМ 


