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Протокол № 43 от 29.01.2019 година 

ОТНОСНО:  Предложение от Атанас Калчев – Кмет на община Кричим, относно
приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска 
собственост в община Кричим през 2019 година. 
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; ПК по 
местно самоуправление, обществен ред и законност; ПК по бюджет, финанси, 
европейски програми и проекти, местно развитие и  ПК по социални дейности, 
образование, култура към ОбС. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и чл. 4, 
ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинското имущество, Общински съвет при община Кричим приема Програма 
за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община 
Кричим през 2019 г. 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие  на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, 
чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 4, ал. 1 от НРПУРОИ, като взе предвид фактическите 
основания в Предложение с вх. № РД-01-08-29/16.01.2019 год. от Кмета на община 
Кричим, положителните становища на постоянните комисии към ОбС – Кричим: 
ПКУТИБСЕПОСКД, ПКМСОРЗ, ПКБФЕППМР и ПКСДОК, и с цел създаване на 
предоставки за изпълнение на разпоредбите на чл. 11, ал. 1 от ЗОС и осигуряване на 
приходи в общинския бюджет чрез прозрачно, регламентирано и добро управление на 
общинското имущество на община Кричим през 2019 година. 

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 
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П Р О Г Р А М А

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА 
СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА КРИЧИМ ПРЕЗ  2019 г. 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост е разработена на основание разпоредбите на чл. 8, ал. 9 от Закона за 
общинската собственост и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление 
и разпореждане с общинско имущество в Община Кричим. 

Програмата има отворен характер, позволяващ гъвкавост при изпълнението и 
може да се актуализира през годината в зависимост от конкретните условия и 
нормативната уредба. 

Основният принцип при управлението и разпореждането с общинската 
собственост трябва да е съобразен разпоредбите на чл. 11 ал. 1 от Закона за общинската 
собственост, с който са регламентирани принципите за нейното управление, а именно 
“в интерес на населението на общината, съобразно разпоредбите на закона и с грижата 
на добър стопанин”. 

Придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи – общинска 
собственост, се извършват под общото ръководство и контрол на общинския съвет, 
който приема настоящата програма за управление и разпореждане с имоти общинска 
собственост. 

            Основният ангажимент на Община Кричим е да стопанисва имотите публична 
общинска собственост като добър стопанин, с оглед важната им обществено-социална 
функция за цялото население в Общината. Освен от собствени средства, залегнали в 
бюджета, нов момент в поддръжката и реконструкцията им е усвояването на средства 
от европейски  фондове, оперативни програми и други финансиращи органи. За да 
може община Кричим да кандидатства по такъв вид програми е важна финансовата 
стабилност и обезпеченост. Тук е важната роля на доброто управление на частната 
общинска собственост, което носи  приходи в общинския бюджет чрез събиране на 
наеми, приходи от  концесии, право на ползване, продажби, право на строеж и други. 

            Във връзка с децентрализацията на местната власт, когато ангажимента на 
държавата намалява /т.е държавните субсидии ще са по-малко/, основен приоритет, ще 
трябва да е повишаването на  собствените приходи в общинския бюджет, реализирани 
при правилно управление на частната общинска собственост.  

Настоящата програмата отразява намеренията на Община Кричим за управление 
и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 година. Тя съдържа: 

1. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с 
придобиването, управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост; 

2. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за 
предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на 
търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни права, за публично-частно 
партньорство или за предоставяне на концесия; 
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3. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за 
замяна срещу имоти на граждани или юридически лица с подробно описание на 
нуждите и вида на имотите, които общината желае да получи в замяна; 

4. Описание на имотите, които общината има намерение да придобие в 
собственост, и способите за тяхното придобиване; 

    5. Обектите, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни 
имоти; 

             6. Общинските обекти от първостепенно значение  по смисъла на §5, ал. 1, т. 
73 от ДР на ЗУТ -  общински пътища, улици от първостепенната улична мрежа, депа 
или други съоръжения за третиране на отпадъци, гробищни паркове, както и други 
обекти - публична общинска собственост. 

7. Други данни. 

II. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ 
РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И 
РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ. 

№ 
по 
ред 

Вид дейност 
Прогнозен 
резултат в 

лв. 
ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ

А. ОТ УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

1. Отдаване под наем на помещения 76 000
2. Отдаване под наем на терени 96 000
3. Отдаване под наем и аренда на земеделска земя 4 000

Всичко от управление на имоти-общинска собственост 176 000
Б. ОТ РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

1. Продажба на имоти-общинска собственост 149 025
2. Учредени вещни права 350 000

Всичко от разпореждане с имоти-общинска собственост 499 025
ВСИЧКО ПРИХОДИ 675 025

НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ
1. За технически дейности (скици, цифрови модели,  ПУП-ПРЗ, 

геодезическо заснемане на имоти, промяна на кадастрална карта и 
др.) 

8 000

2. За пазарни оценки  5 000
3. Придобиване на имоти от община Кричим 

ВСИЧКО РАЗХОДИ 13 000

III. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА 
НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА 
ПРОДАЖБА, ЗА ВНАСЯНЕ КАТО НЕПАРИЧНА ВНОСКА В КАПИТАЛА НА 
ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ 
ПРАВА, ЗА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО ИЛИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ 
НА КОНЦЕСИЯ.
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№ 
по 
ред 

Описание на имота 

А. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА КРИЧИМ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ

  Кабинети от сграда на Градска поликлиника, публична общинска собственост: 
1. Кабинет 4а, б и в – 45 кв. м и обслужващи площи – 33,66 кв. м, бул. „Тракия” № 25  
2. Кабинет 14 с площ – 75 кв.м. и обслужващи площи – 57,28 кв.м., бул. ”Тракия” № 

25
3. Кабинет 19 с площ – 15 кв.м. и обслужващи площи  - 11,44 кв.м., бул. ”Тракия” № 

25
4. Кабинет 21 с площ – 15 кв.м. и обслужващи площи – 11,44 кв.м, бул. ”Тракия” № 

25
5. Кабинет 24 с площ – 6 кв.м. и обслужващи площи – 4,56 кв.м, бул.”Тракия” № 25 
6. Кабинет 25 с площ – 30 кв.м. и обслужващи площи – 22,89 кв.м, бул.”Тракия” № 

25
7. Кабинет 27 с площ – 13,50 кв.м. и обслужващи площи – 10,33 кв.м, бул.”Тракия” 

№ 25
8. Кабинет 29 с площ – 9,90 кв.м. и обслужващи площи – 7,56 кв.м, бул.”Тракия” № 

25
9. Кабинет 30 с площ – 22,50 кв.м. и обслужващи площи – 17,17 кв.м, бул.”Тракия” 

№ 25 
10. Кабинет 32 с площ – 17,10 кв.м. и обслужващи площи – 13,06 кв.м, бул.”Тракия”, 

№ 25 
11. Кабинет 34 с площ 15 кв. м и обслужващи площи 11,44 кв. м, бул. „Тракия” № 25 
12. Кабинет 36 с площ 15 кв. м и обслужващи площи 11,44 кв. м, бул. „Тракия” № 25 
13. Кабинет 37 с площ – 30 кв.м. и обслужващи площи – 22,89 кв.м, бул.”Тракия” №25 
14. Кабинет 41 с площ – 15 кв.м. и обслужващи площи – 11,44 кв.м., бул. „Тракия” 

№25 
15. Кабинет 48 с площ 9,60 кв.м. и обслужващи площи – 7,33 кв.м, бул. ”Тракия” № 25 
16. Кабинет 49 с площ 9,60 кв.м. и обслужващи площи – 7,33 кв.м, бул. ”Тракия” № 25 
17. Кабинет 50 с площ 9,60 кв.м. и обслужващи площи – 7,33 кв.м, бул. ”Тракия” № 25 
18. Кабинет 51 и площ – 22,50 кв.м. и обслужващи площи – 17,17 кв.м, бул. ”Тракия” 

№ 25 
19. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.504.706,  находящ се в гр. 

Кричим, ул. „Търговска” с площ 2,332 кв.м по Кадастралната карта на гр. Кричим, 
одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК – гр. София, представляващ урегулиран поземлен имот с начин на трайно 
ползване: за ниско застрояване /до 10м/ и площ: 2,332 дка, при съседи: ПИ 
39921.504.7; ПИ 39921.504.1; ПИ 39921.504.707; ПИ 39921.504.705, актуван с акт 
за частна общинска собственост № 428 от 19.05.2010 г., вписан в Служба по 
вписванията – гр. Пловдив, под номер 199, том 27, рег. № 10882 от 25.05.2010 г. 

20. Урегулиран поземлен имот, ½ част от сграда, с обща площ 305 кв.м., в т.ч. зала, 
кухня, склад 16,8 /шестнадесет и осем/ кв.м., спомагателни и сервизни помещения. 
Обекта се намира в подземния етаж на сградата /сутерен/ с вход от юг, 
представляващо 305/2010 и.ч. от РЗП на сградата; масивна стоманено бетонна 
конструкция, акт обр. 16/05.01.1984 г., находящ се в община Кричим, гр. Кричим, 
УПИ І – пионерски дом, младежки клуб, кв. 48 по плана на гр. Кричим, одобрен 
със Заповед № 635/87 г. (идентичен с ПИ 39921.503.403.1.1 по кадастралната карта 
на гр. Кричим), ул. „Никола Петков” № 11, актуван с АОС № 275 от 01.02.2006 г. 
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21. Част от самостоятелен обект – частна общинска собственост с идентификатор 
39921.503.403.1.6 по Кадастралната карта на гр. Кричим, находящ се в община 
Кричим, гр. Кричим, ул. „Никола Петков” № 11, с предназначение: за търговска 
дейност, актуван с АОС № 420 от 24.03.2010 г., както следва:  Втори етаж, 
обособен за помещение за стопанска и/или търговска дейност, с площ 173.67 кв. м, 
ведно с една втора прилежащи общи площи (фоайе, стълбище и WC), с обща площ 
от 67.78 кв. м или обща площ за втория етаж 241.45 кв. м. 

Предоставяне за временно ползване на общински терени за поставяне на 
преместваеми обекти, на основание чл. 21, ал. 1 от НРПУРОИ:

1. Терен на пл. „Обединение”– 2 кв.м. за разполагане на количка за продажба на 
закуски 

2. Терен на ул. „Обединение” – 15 кв.м. за поставяне на павилион  
3. Терен на пл. „Обединение” № 3 – 1 кв.м. за поставяне на кафе-апарат за топли 

напитки; 
4. Терен на ул. „Изток” – 2 кв. м. за поставяне на стелажи и оборудване за 

селскостопанска продукция 
5. Терен на бул. „Света Марина” – 70 кв. м  за поставяне на павилион 
6.  Терен на бул. „Кирил и Методий” – 44 кв. м  за поставяне на павилион 
7. Терен на ул. „Роза” № 26 – 1 кв. м. за поставяне на кафе-апарат за топли напитки 
8. Терен на ул. „Лале” № 5 – 1 кв. м. за поставяне на кафе-апарат за топли напитки 
9. Терен на ул. „Минзухар” № 6 – 1 кв.м. за поставяне на кафе-апарат за топли 

напитки 
10. Терен на ул. „Райко Даскалов” (до входа на автомивка и Газ станция) – 1 кв.м. за 

поставяне на кафе-апарат за топли напитки 
11. Терен на ул. „Цар Иван Асен ІІ” № 41 – 1 кв.м. за поставяне на оборудване за 

търговска дейност 
12. Терен на бул.”Александър Стамболийски” № 64 – 1 кв.м. за поставяне на кафе-

апарат за топли напитки 
13. Терен на бул. „Родопи”, представляващ част от ПИ 39921.501.683 по КК на гр. 

Кричим – 58 кв. м за поставяне на маси и столове за открито сервиране 
Отдаване под наем и аренда на земите от общински поземлен фонд 

1. Земеделски земи съгласно списък Приложение 1, с обща площ  702,007 дка 
2. Трайни насаждения съгласно списък Приложение 2, с обща площ 184,397 дка 
3. Мери и пасища съгласно списък Приложение 3 и Приложение 4, с обща площ 

2954,735 дка  
Б. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА КРИЧИМ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ

1. ½ ид. ч. от поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.504.672 по КК на 
град Кричим, одобрена със  Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК – гр. София, находящ се в гр. Кричим, ул. 
„Крали Марко” № 36, с трайно предназначение: Урбанизирана територия; с начин 
на трайно ползване: ниско застрояване; с площ 410 кв. м; идентичен с УПИ І-1939, 
кв. 2 по регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 
година, върху който е отстъпено право на строеж на Джафер Низамов, актуван с 
акт за частна общинска собственост № 101 от 03.07.2002 г., вписан в Служба по 
вписванията – гр. Пловдив под номер 9, том 10, рег. № 2999 от 14.02.2007 г. 

2. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.502.388 по КК на град 
Кричим, одобрена със  Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК – гр. София, находящ се в гр. Кричим, ул. „Райко Даскалов” № 
1-б, с трайно предназначение: Урбанизирана територия; с начин на трайно 
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ползване: ниско застрояване; с площ 422 кв. м; идентичен с УПИ ІІІ-общ., кв. 118А 
по регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 година, 
върху който е отстъпено право на строеж на Орхан Сабри Закиров, актуван с акт за 
частна общинска собственост № 87 от 04.10.2001 г., вписан в Служба по 
вписванията – гр. Пловдив под номер 115, том 8, рег. № 2576 от 09.02.2007 г. 

3. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.502.385 по КК на град 
Кричим, одобрена със  Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК – гр. София, находящ се в гр. Кричим, ул. „Роза” № 2А, с 
трайно предназначение: Урбанизирана територия; с начин на трайно ползване: 
ниско застрояване; с площ 267 кв. м; идентичен с УПИ І–общ., кв. 118А по 
регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 година, върху 
който е отстъпено право на строеж на Али Асанов Латифов, актуван с акт за 
частна общинска собственост № 88 от 04.10.2001 г., вписан в Служба по 
вписванията – гр. Пловдив под номер 114, том 8, рег. № 2574 от 09.02.2007 г. .

4. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.504.680 по КК на град 
Кричим, одобрена със  Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК – гр. София, находящ се в гр. Кричим, ул. „Крали Марко” № 40, 
с трайно предназначение: Урбанизирана територия; с начин на трайно ползване: 
ниско застрояване; с площ 396 кв. м; идентичен с УПИ ІІІ-1942, кв. 2 по 
регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 година, върху 
който е отстъпено право на строеж на Стоян К. Цветков и Костадин Ст. Цветков 
актуван с акт за частна общинска собственост № 100 от 03.07.2002 г., вписан в 
Служба по вписванията – гр. Пловдив под номер 11, том 10, рег. № 3001 от 
14.02.2007 г.  

5. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.504.528 по КК на град 
Кричим, одобрена със  Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК – гр. София, находящ се в гр. Кричим, ул. „Ясен” № 5, с трайно 
предназначение: Урбанизирана територия; с начин на трайно ползване: ниско 
застрояване; с площ 375 кв. м; идентичен с УПИ ХІІІ-1740, кв. 16 по 
регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 година, върху 
който е отстъпено право на строеж на Димитър Михов, актуван с акт за частна 
общинска собственост № 103 от 07.10.2002 г., вписан в Служба по вписванията – 
гр. Пловдив под номер 6, том 10, рег. № 2996 от 14.02.2007 г.

6. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.504.518 по КК на град 
Кричим, одобрена със  Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК – гр. София, находящ се в гр. Кричим, ул. „Черно море” № 20, с 
трайно предназначение: Урбанизирана територия; с начин на трайно ползване: 
ниско застрояване; с площ 344 кв. м; идентичен с УПИ ІІІ-1737, кв. 16 по 
регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 година, върху 
който е отстъпено право на строеж на Драган и Христо Христови, актуван с акт за 
частна общинска собственост № 104 от 07.10.2002 г., вписан в Служба по 
вписванията – гр. Пловдив под номер 4, том 10, рег. № 2994 от 14.02.2007 г.

7. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.504.520 по КК на град 
Кричим, одобрена със  Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК – гр. София, находящ се в гр. Кричим, ул. „Черно море” № 24, с 
трайно предназначение: Урбанизирана територия; с начин на трайно ползване: 
ниско застрояване; с площ 375 кв. м; идентичен с УПИ V-1735, кв. 16 по 
регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 година, върху 
който е отстъпено право на строеж на Васил Ангелов Пейчинов, актуван с акт за 
частна общинска собственост № 105 от 07.10.2002 г., вписан в Служба по 
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вписванията – гр. Пловдив под номер 2, том 10, рег. № 2992 от 14.02.2007 г.
8. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.504.525 по КК на град 

Кричим, одобрена със  Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК – гр. София, находящ се в гр. Кричим, ул. „Ясен” № 11, с 
трайно предназначение: Урбанизирана територия; с начин на трайно ползване: 
ниско застрояване; с площ 367 кв. м; идентичен с УПИ Х-1743, кв. 16 по 
регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 година, върху 
който е отстъпено право на строеж на Асен и Йосиф Чавдарови, актуван с акт за 
частна общинска собственост № 106 от 07.10.2002 г., вписан в Служба по 
вписванията – гр. Пловдив под номер 200, том 9, рег. № 2990 от 14.02.2007 г.

9. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.504.519 по КК на град 
Кричим, одобрена със  Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК – гр. София, находящ се в гр. Кричим, ул. „Черно море” № 22, с 
трайно предназначение: Урбанизирана територия; с начин на трайно ползване: 
ниско застрояване; с площ 374 кв. м; идентичен с УПИ IV-1736, кв. 16 по 
регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 година, върху 
който е отстъпено право на строеж на Стоян Сербезов и Ангел Кузев, актуван с акт 
за частна общинска собственост № 107 от 07.10.2002 г., вписан в Служба по 
вписванията – гр. Пловдив под номер 14, том 10, рег. № 3004 от 14.02.2007 г. 

10. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.504.521 по КК на град 
Кричим, одобрена със  Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК – гр. София, находящ се в гр. Кричим, ул. „Черно море” № 28, с 
трайно предназначение: Урбанизирана територия; с начин на трайно ползване: 
ниско застрояване; с площ 376 кв. м; идентичен с УПИ VІ-1734, кв. 16 по 
регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 година, върху 
който е отстъпено право на строеж на Рашко Рашков, актуван с акт за частна 
общинска собственост № 108 от 07.10.2002 г., вписан в Служба по вписванията – 
гр. Пловдив под номер 15, том 10, рег. № 3005 от 14.02.2007 г.

11. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.504.524 по КК на град 
Кричим, одобрена със  Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК – гр. София, находящ се в гр. Кричим, ул. „Ясен” № 19, с 
трайно предназначение: Урбанизирана територия; с начин на трайно ползване: 
ниско застрояване; с площ 405 кв. м; идентичен с УПИ ІХ-1744, кв. 16 по 
регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 година, върху 
който е отстъпено право на строеж на Аспарух Филев и Донка Кузманова, актуван 
с акт за частна общинска собственост № 109 от 07.10.2002 г., вписан в Служба по 
вписванията – гр. Пловдив под номер 13, том 10, рег. № 3003 от 14.02.2007 г.

12. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.504.527 по КК на град 
Кричим, одобрена със  Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК – гр. София, находящ се в гр. Кричим, ул. „Ясен” № 7-9, с 
трайно предназначение: Урбанизирана територия; с начин на трайно ползване: 
ниско застрояване; с площ 353 кв. м; идентичен с УПИ ХІІ-1741, кв. 16 по 
регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 година, върху 
който е отстъпено право на строеж на Албен Никодимов и Йосиф Зафиров, 
актуван с акт за частна общинска собственост № 111 от 08.10.2002 г., вписан в 
Служба по вписванията – гр. Пловдив под номер 3, том 10, рег. № 2993 от 
14.02.2007 г.

13. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.504.538 по КК на град 
Кричим, одобрена със  Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК – гр. София, находящ се в гр. Кричим, ул. „Ясен” № 10, с 



8

трайно предназначение: Урбанизирана територия; с начин на трайно ползване: 
ниско застрояване; с площ 380 кв. м; идентичен с УПИ V-1746, кв. 16а по 
регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 година, върху 
който е отстъпено право на строеж на Гела Стоянова, актуван с акт за частна 
общинска собственост № 112 от 08.10.2002 г., вписан в Служба по вписванията – 
гр. Пловдив под номер 5, том 10, рег. № 2995 от 14.02.2007 г. 

14. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.504.536 по КК на град 
Кричим, одобрена със  Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК – гр. София, находящ се в гр. Кричим, ул. „Ясен” № 6, с трайно 
предназначение: Урбанизирана територия; с начин на трайно ползване: ниско 
застрояване; с площ 389 кв. м; идентичен с УПИ III-1750, кв. 16а по 
регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 година, върху 
който е отстъпено право на строеж на Христо и Георги Борисови, актуван с акт за 
частна общинска собственост № 114 от 08.10.2002 г., вписан в Служба по 
вписванията – гр. Пловдив под номер 195, том 9, рег. № 2985 от 14.02.2007 г. 

15. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.503.154 по КК на град 
Кричим, одобрена със  Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК – гр. София, находящ се в гр. Кричим, ул. „Лиляна Димитрова” 
№ 4, с трайно предназначение: Урбанизирана територия; с начин на трайно 
ползване: ниско застрояване; с площ 401 кв. м; идентичен с УПИ I-1108, кв. 67а 
регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 635/1987 година, върху 
който е отстъпено право на строеж на Стефан Попов и Борис Джамбазов, актуван с 
акт за частна общинска собственост № 117 от 08.10.2002 г., вписан в Служба по 
вписванията – гр. Пловдив под номер 198, том 9, рег. № 2988 от 14.02.2007 г. 

16. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.503.156 по КК на град 
Кричим, одобрена със  Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК – гр. София, находящ се в гр. Кричим, ул. „Лиляна Димитрова” 
№ 2, с трайно предназначение: Урбанизирана територия; с начин на трайно 
ползване: ниско застрояване; с площ 531 кв. м; идентичен с УПИ VI-1109, кв. 67а 
по регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 635/1987 година, 
върху който е отстъпено право на строеж на Татяна и Димитър Пандеви; Цветана 
Павлова; Петър Шутев и Атанас Славчев, актуван с акт за частна общинска 
собственост № 119 от 08.10.2002 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив 
под номер 1, том 10, рег. № 2991 от 14.02.2007 г. 

17. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.503.155 по КК на град 
Кричим, одобрена със  Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК – гр. София, находящ се в гр. Кричим, ул. „Победа” № 21-23, с 
трайно предназначение: Урбанизирана територия; с начин на трайно ползване: 
ниско застрояване; с площ 376 кв. м; идентичен с УПИ II-1107, кв. 67а по 
регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 година, върху 
който е отстъпено право на строеж на Петър Котларов и Любен Кръстев, актуван с 
акт за частна общинска собственост № 118 от 08.10.2002 г., вписан в Служба по 
вписванията – гр. Пловдив под номер 199, том 9, рег. № 2989 от 14.02.2007 г.

18. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.503.281 по КК на град 
Кричим, одобрена със  Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК – гр. София, находящ се в гр. Кричим, ул. „Александър 
Стамболийски” № 86, с трайно предназначение: Урбанизирана територия; с начин 
на трайно ползване: ниско застрояване; с площ 488 кв. м; идентичен с УПИ II-
1038, кв. 41 по регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 
902/1982 година, върху който е отстъпено право на строеж на Иван и Костадин 
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Коилови, актуван с акт за частна общинска собственост № 120 от 08.10.2002 г., 
вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив под номер 7, том 10, рег. № 2997 от 
14.02.2007 г. 

19. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.503.284 по КК на град 
Кричим, одобрена със  Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК – гр. София, находящ се в гр. Кричим, ул. „Изток” № 5, с 
трайно предназначение: Урбанизирана територия; с начин на трайно ползване: 
ниско застрояване; с площ 427 кв. м; идентичен с УПИ XVI-1034, кв. 41 по 
регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 година, върху 
който е отстъпено право на строеж на Борис Бакърджиев и Костадин Събев, 
актуван с акт за частна общинска собственост № 121 от 08.10.2002 г., вписан в 
Служба по вписванията – гр. Пловдив под номер 179, том 10, рег. № 3265 от 
14.02.2007 г. 

20. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.503.285 по КК на град 
Кричим, одобрена със  Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК – гр. София, находящ се в гр. Кричим, ул. „Изток” № 7-9, с 
трайно предназначение: Урбанизирана територия; с начин на трайно ползване: 
ниско застрояване; с площ 359 кв. м; идентичен с УПИ XV-1033, кв. 41 по 
регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 година, върху 
който е отстъпено право на строеж на Мехмед Садолов и Нежатин Салиев, актуван 
с акт за частна общинска собственост № 122 от 08.02.2002 г., вписан в Служба по 
вписванията – гр. Пловдив под номер 180, том 10, рег. № 3266 от 19.02.2007 г. 

21. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.502.426 по КК на град 
Кричим, одобрена със  Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК – гр. София, находящ се в гр. Кричим, ул. „Априлци” № 8, с 
трайно предназначение: Урбанизирана територия; с начин на трайно ползване: 
ниско застрояване; с площ 237 кв. м; идентичен с УПИ I-343, кв. 121 по 
регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 година, върху 
който е отстъпено право на строеж на Тодор Георгиев Ралев, актуван с акт за 
частна общинска собственост № 125 от 15.10.2002 г., вписан в Служба по 
вписванията – гр. Пловдив под номер 182, том 10, рег. № 3268 от 19.02.2007 г. 

22. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.502.428 по КК на град 
Кричим, одобрена със  Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК – гр. София, находящ се в гр. Кричим, ул. „Априлци” № 10-12, 
с трайно предназначение: Урбанизирана територия; с начин на трайно ползване: 
ниско застрояване; с площ 503 кв. м; идентичен с УПИ II-344, кв. 121 по 
регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 година, върху 
който е отстъпено право на строеж на Георги Траянов, актуван с акт за частна 
общинска собственост № 126 от 15.10.2002 г., вписан в Служба по вписванията – 
гр. Пловдив под номер 183, том 10, рег. № 3269 от 19.02.2007 г. 

23. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.502.429 по КК на град 
Кричим, одобрена със  Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК – гр. София, находящ се в гр. Кричим, ул. „Априлци” № 14, с 
трайно предназначение: Урбанизирана територия; с начин на трайно ползване: 
ниско застрояване; с площ 261 кв. м; идентичен с УПИ III-345, кв. 121 по 
регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 година, върху 
който е отстъпено право на строеж на Иван Ташков, актуван с акт за частна 
общинска собственост № 127 от 15.10.2002 г., вписан в Служба по вписванията – 
гр. Пловдив под номер 186, том 10, рег. № 3272 от 14.02.2007 г. 

24. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.502.430 по КК на град 
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Кричим, одобрена със  Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК – гр. София, находящ се в гр. Кричим, ул. „Априлци” № 16, с 
трайно предназначение: Урбанизирана територия; с начин на трайно ползване: 
ниско застрояване; с площ 272 кв. м; идентичен с УПИ IV-346, кв. 121 по 
регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 година, върху 
който е отстъпено право на строеж на Васил Ташков, актуван с акт за частна 
общинска собственост № 128 от 15.10.2002 г., вписан в Служба по вписванията – 
гр. Пловдив под номер 188, том 10, рег. № 3274 от 19.02.2007 г. 

25. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.502.431 по КК на град 
Кричим, одобрена със  Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК – гр. София, находящ се в гр. Кричим, бул. „Тракия” № 21, с 
трайно предназначение: Урбанизирана територия; с начин на трайно ползване: 
ниско застрояване; с площ 472 кв. м; идентичен с УПИ V-347, кв. 121 по 
регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 година, върху 
който е отстъпено право на строеж на Костадин Комсалов, актуван с акт за частна 
общинска собственост № 129 от 15.10.2002 г., вписан в Служба по вписванията – 
гр. Пловдив под номер 190, том 10, рег. № 3276 от 19.02.2007 г. 

26. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.502.441 по КК на град 
Кричим, одобрена със  Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК – гр. София, находящ се в гр. Кричим, ул. „Христо 
Смирненски” № 13, с трайно предназначение: Урбанизирана територия; с начин на 
трайно ползване: ниско застрояване; с площ 298 кв. м; идентичен с УПИ IХ-353, 
кв. 121 по регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 
година, върху който е отстъпено право на строеж на Васил Найденов, актуван с акт 
за частна общинска собственост № 131 от 16.10.2002 г., вписан в Служба по 
вписванията – гр. Пловдив под номер 194, том 10, рег. № 3280 от 19.02.2007 г. 

27. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.502.442 по КК на град 
Кричим, одобрена със  Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК – гр. София, находящ се в гр. Кричим, ул. „Христо 
Смирненски” № 11, с трайно предназначение: Урбанизирана територия; с начин на 
трайно ползване: ниско застрояване; с площ 282 кв. м; идентичен с УПИ Х-352, кв. 
121 по регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 
година, върху който е отстъпено право на строеж на Георги Кузев, актуван с акт за 
частна общинска собственост № 132 от 16.10.2002 г., вписан в Служба по 
вписванията – гр. Пловдив под номер 196, том 10, рег. № 3282 от 19.02.2007 г. 

28. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.502.437 по КК на град 
Кричим, одобрена със  Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК – гр. София, находящ се в гр. Кричим, ул. „8-ми март” № 26, с 
трайно предназначение: Урбанизирана територия; с начин на трайно ползване: 
ниско застрояване; с площ 311 кв. м; идентичен с УПИ ХIII-337, кв. 121 по 
регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 година, върху 
който е отстъпено право на строеж на Петко Петков, актуван с акт за частна 
общинска собственост № 1119 от 10.05.2013 г., вписан в Служба по вписванията – 
гр. Пловдив под номер 67, том 33, рег. № 11921 от 13.05.2013 г. 

29. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.502.436 по КК на град 
Кричим, одобрена със  Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК – гр. София, находящ се в гр. Кричим, ул. „8-ми март” № 28, с 
трайно предназначение: Урбанизирана територия; с начин на трайно ползване: 
ниско застрояване; с площ 316 кв. м; идентичен с УПИ ХIV-339, кв. 121 по 
регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 година, върху 
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който е отстъпено право на строеж на Костадин Караджов, актуван с акт за частна 
общинска собственост № 135 от 16.10.2002 г., вписан в Служба по вписванията – 
гр. Пловдив под номер 3, том 11, рег. № 3289 от 19.02.2007 г. 

30. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.502.435 по КК на град 
Кричим, одобрена със  Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК – гр. София, находящ се в гр. Кричим, ул. „8-ми март” № 30, с 
трайно предназначение: Урбанизирана територия; с начин на трайно ползване: 
ниско застрояване; с площ 305 кв. м; идентичен с УПИ ХV-340, кв. 121 по 
регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 година, върху 
който е отстъпено право на строеж на Костадин Стоилов, актуван с акт за частна 
общинска собственост № 136 от 16.10.2002 г., вписан в Служба по вписванията – 
гр. Пловдив под номер 5, том 11, рег. № 3291 от 19.02.2007 г. 

31. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.502.434 по КК на град 
Кричим, одобрена със  Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК – гр. София, находящ се в гр. Кричим, ул. „8-ми март” № 32, с 
трайно предназначение: Урбанизирана територия; с начин на трайно ползване: 
ниско застрояване; с площ 577 кв. м; идентичен с УПИ ХVI-341, кв. 121 по 
регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 година, върху 
който е отстъпено право на строеж на Ангел Томов, актуван с акт за частна 
общинска собственост № 137 от 16.10.2002 г., вписан в Служба по вписванията – 
гр. Пловдив под номер 4, том 11, рег. № 3290 от 19.02.2007 г. 

32. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.502.427 по КК на град 
Кричим, одобрена със  Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК – гр. София, находящ се в гр. Кричим, ул. „8-ми март” № 34, с 
трайно предназначение: Урбанизирана територия; с начин на трайно ползване: 
ниско застрояване; с площ 248 кв. м; идентичен с УПИ ХVII-342, кв. 121 по 
регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 година, върху 
който е отстъпено право на строеж на Димо Маринов, актуван с акт за частна 
общинска собственост № 138 от 16.10.2002 г., вписан в Служба по вписванията – 
гр. Пловдив под номер 1, том 11, рег. № 3287 от 19.02.2007 г. 

33. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.501.257 по КК на град 
Кричим, одобрена със  Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК – гр. София, находящ се в гр. Кричим, ул. „Витоша” № 22, с 
трайно предназначение: Урбанизирана територия; с начин на трайно ползване: 
ниско застрояване; с площ 706 кв. м; идентичен с УПИ I-592, кв. 113 по 
регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 година, върху 
който е отстъпено право на строеж на Георги Костадинов и Димитър Димов, 
актуван с акт за частна общинска собственост № 153 от 30.10.2002 г., вписан в 
Служба по вписванията – гр. Пловдив под номер 198, том 10, рег. № 3284 от 
19.02.2007 г. 

34. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.502.419 по КК на град 
Кричим, одобрена със  Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК – гр. София, находящ се в гр. Кричим, бул. „Цар Иван Асен II” 
№ 20-22, с трайно предназначение: Урбанизирана територия; с начин на трайно 
ползване: ниско застрояване; с площ 743 кв. м; идентичен с УПИ I-323, кв. 122 по 
регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 година, върху 
който е отстъпено право на строеж на Георги Начков, актуван с акт за частна 
общинска собственост № 155 от 31.10.2002 г., вписан в Служба по вписванията – 
гр. Пловдив под номер 195, том 10, рег. № 3281 от 19.02.2007 г. 

35. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.502.420 по КК на град 
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Кричим, одобрена със  Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК – гр. София, находящ се в гр. Кричим, ул. „Христо 
Смирненски” № 1, с трайно предназначение: Урбанизирана територия; с начин на 
трайно ползване: ниско застрояване; с площ 461 кв. м; идентичен с УПИ VIII-324, 
кв. 122 по регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 
година, върху който е отстъпено право на строеж на Никифор Велев, актуван с акт 
за частна общинска собственост № 156 от 31.10.2002 г., вписан в Служба по 
вписванията – гр. Пловдив под номер 193, том 10, рег. № 3279 от 19.02.2007 г. 

36. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.502.418 по КК на град 
Кричим, одобрена със  Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК – гр. София, находящ се в гр. Кричим, ул. „Априлци” № 2, с 
трайно предназначение: Урбанизирана територия; с начин на трайно ползване: 
ниско застрояване; с площ 569 кв. м; идентичен с УПИ II-322, кв. 122 по 
регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 година, върху 
който е отстъпено право на строеж на Димитър Рангелов, актуван с акт за частна 
общинска собственост № 157 от 31.10.2002 г., вписан в Служба по вписванията – 
гр. Пловдив под номер 189, том 10, рег. № 3275 от 19.02.2007 г. 

37. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.502.423 по КК на град 
Кричим, одобрена със  Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК – гр. София, находящ се в гр. Кричим, ул. „8-ми март” № 25-27, 
с трайно предназначение: Урбанизирана територия; с начин на трайно ползване: 
ниско застрояване; с площ 507 кв. м; идентичен с УПИ V-326, кв. 122 по 
регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 година, върху 
който е отстъпено право на строеж на Борис Кисимов, актуван с акт за частна 
общинска собственост № 159 от 31.10.2002 г., вписан в Служба по вписванията – 
гр. Пловдив под номер 187, том 10, рег. № 3273 от 19.02.2007 г. 

38. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.501.111 по КК на град 
Кричим, одобрена със  Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК – гр. София, находящ се в гр. Кричим, ул. „9-ти май” № 27, с 
трайно предназначение: Урбанизирана територия; с начин на трайно ползване: 
ниско застрояване; с площ 718 кв. м; идентичен с УПИ VIII-182, кв. 127 по 
регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 година, върху 
който е отстъпено право на строеж на Атанас Малинов, актуван с акт за частна 
общинска собственост № 162 от 04.11.2002 г., вписан в Служба по вписванията – 
гр. Пловдив под номер 2, том 11, рег. № 3288 от 19.02.2007 г. 

39. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.501.94 по КК на град Кричим, 
одобрена със  Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК – гр. София, находящ се в гр. Кричим, ул. „Венера” № 11-13, с трайно 
предназначение: Урбанизирана територия; с начин на трайно ползване: ниско 
застрояване; с площ 521 кв. м; идентичен с УПИ II-188, кв. 127 по регулационния 
план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 година, върху който е 
отстъпено право на строеж на Александър Маджаров и Стойко Колев, актуван с 
акт за частна общинска собственост № 163 от 04.11.2002 г., вписан в Служба по 
вписванията – гр. Пловдив под номер 56, том 12, рег. № 3680 от 22.02.2007 г. 

40. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.501.96 по КК на град Кричим, 
одобрена със  Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК – гр. София, находящ се в гр. Кричим, ул. „Витоша” № 48, с трайно 
предназначение: Урбанизирана територия; с начин на трайно ползване: ниско 
застрояване; с площ 741 кв. м; идентичен с УПИ XXIII-190, кв. 127 по 
регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 година, върху 



13

който е отстъпено право на строеж на Георги Стоянов и Кръстю Сираков, актуван 
с акт за частна общинска собственост № 164 от 04.11.2002 г., вписан в Служба по 
вписванията – гр. Пловдив под номер 57, том 13, рег. № 3681 от 22.02.2007 г. 

41. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.501.113 по КК на град 
Кричим, одобрена със  Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК – гр. София, находящ се в гр. Кричим, ул. „Венера” № 5-7, с 
трайно предназначение: Урбанизирана територия; с начин на трайно ползване: 
ниско застрояване; с площ 537 кв. м; идентичен с УПИ IV-186, кв. 127 по 
регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 година, върху 
който е отстъпено право на строеж на Димитър и Иван Сокерови, актуван с акт за 
частна общинска собственост № 165 от 04.11.2002 г., вписан в Служба по 
вписванията – гр. Пловдив под номер 58, том 12, рег. № 3682 от 22.02.2007 г. 

42. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.502.110 по КК на град 
Кричим, одобрена със  Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК – гр. София, находящ се в гр. Кричим, ул. „Стоян Гънин” № 2, с 
трайно предназначение: Урбанизирана територия; с начин на трайно ползване: 
ниско застрояване; с площ 344 кв. м; идентичен с УПИ X-121, кв. 132 по 
регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 година, върху 
който е отстъпено право на строеж на Христо Ташков, актуван с акт за частна 
общинска собственост № 167 от 08.11.2002 г., вписан в Служба по вписванията – 
гр. Пловдив под номер 60, том 12, рег. № 3684 от 22.02.2007 г. 

43. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.502.107 по КК на град 
Кричим, одобрена със  Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК – гр. София, находящ се в гр. Кричим, ул. „Стоян Гънин” № 8, с 
трайно предназначение: Урбанизирана територия; с начин на трайно ползване: 
ниско застрояване; с площ 303 кв. м; идентичен с УПИ XIII-118, кв. 132 по 
регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 година, върху 
който е отстъпено право на строеж на Георги и Ангел Илчеви, актуван с акт за 
частна общинска собственост № 169 от 11.11.2002 г., вписан в Служба по 
вписванията – гр. Пловдив под номер 61, том 12, рег. № 3685 от 22.02.2007 г. 

44. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.502.106 по КК на град 
Кричим, одобрена със  Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК – гр. София, находящ се в гр. Кричим, ул. „Стоян Гънин” № 10, 
с трайно предназначение: Урбанизирана територия; с начин на трайно ползване: 
ниско застрояване; с площ 298 кв. м; идентичен с УПИ XIV-117, кв. 132 по 
регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 година, върху 
който е отстъпено право на строеж на Илия Колев, актуван с акт за частна 
общинска собственост № 170 от 11.11.2002 г., вписан в Служба по вписванията – 
гр. Пловдив под номер 62, том 12, рег. № 3686 от 22.02.2007 г. 

45. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.502.105 по КК на град 
Кричим, одобрена със  Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК – гр. София, находящ се в гр. Кричим, ул. „Стоян Гънин” № 12, 
с трайно предназначение: Урбанизирана територия; с начин на трайно ползване: 
ниско застрояване; с площ 302 кв. м; идентичен с УПИ XV-116, кв. 132 по 
регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 година, върху 
който е отстъпено право на строеж на Никола Шопов, актуван с акт за частна 
общинска собственост № 171 от 11.11.2002 г., вписан в Служба по вписванията – 
гр. Пловдив под номер 67, том 12, рег. № 3687 от 22.02.2007 г. 

46. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.502.103 по КК на град 
Кричим, одобрена със  Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния 
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директор на АГКК – гр. София, находящ се в гр. Кричим, ул. „Стоян Гънин” № 16, 
с трайно предназначение: Урбанизирана територия; с начин на трайно ползване: 
ниско застрояване; с площ 304 кв. м; идентичен с УПИ XVII-114, кв. 132 по 
регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 година, върху 
който е отстъпено право на строеж на Михаил Атанасов, актуван с акт за частна 
общинска собственост № 172 от 11.11.2002 г., вписан в Служба по вписванията – 
гр. Пловдив под номер 64, том 12, рег. № 3688 от 22.02.2007 г. 

47. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.502.102 по КК на град 
Кричим, одобрена със  Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК – гр. София, находящ се в гр. Кричим, ул. „Тодор Каблешков” 
№ 6, с трайно предназначение: Урбанизирана територия; с начин на трайно 
ползване: ниско застрояване; с площ 414 кв. м; идентичен с УПИ I-113, кв. 132 по 
регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 година, върху 
който е отстъпено право на строеж на Костадин Атанасов, актуван с акт за частна 
общинска собственост № 173 от 11.11.2002 г., вписан в Служба по вписванията – 
гр. Пловдив под номер 65, том 12, рег. № 3689 от 21.02.2007 г. 

48. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.502.116 по КК на град 
Кричим, одобрена със  Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК – гр. София, находящ се в гр. Кричим, ул. „Георги Кирков” № 
11, с трайно предназначение: Урбанизирана територия; с начин на трайно 
ползване: ниско застрояване; с площ 313 кв. м; идентичен с УПИ IV-127, кв. 132 
по регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 година, 
върху който е отстъпено право на строеж на Васил Овчаркин, актуван с акт за 
частна общинска собственост № 176 от 11.11.2002 г., вписан в Служба по 
вписванията – гр. Пловдив под номер 68, том 12, рег. № 3692 от 22.02.2007 г. 

49. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.502.115 по КК на град 
Кричим, одобрена със  Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК – гр. София, находящ се в гр. Кричим, ул. „Георги Кирков” № 
9, с трайно предназначение: Урбанизирана територия; с начин на трайно ползване: 
ниско застрояване; с площ 309 кв. м; идентичен с УПИ V-126, кв. 132 по 
регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 година, върху 
който е отстъпено право на строеж на Димитър Райков, актуван с акт за частна 
общинска собственост № 177 от 11.11.2002 г., вписан в Служба по вписванията – 
гр. Пловдив под номер 64, том 12, рег. № 3693 от 22.02.2007 г. 

50. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.502.114 по КК на град 
Кричим, одобрена със  Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК – гр. София, находящ се в гр. Кричим, ул. „Георги Кирков” № 
7, с трайно предназначение: Урбанизирана територия; с начин на трайно ползване: 
ниско застрояване; с площ 308 кв. м; идентичен с УПИ VI-125, кв. 132 по 
регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 година, върху 
който е отстъпено право на строеж на Тодор Димов, актуван с акт за частна 
общинска собственост № 178 от 11.11.2002 г., вписан в Служба по вписванията – 
гр. Пловдив под номер 70, том 12, рег. № 3694 от 22.02.2007 г. 

51. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.502.112 по КК на град 
Кричим, одобрена със  Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК – гр. София, находящ се в гр. Кричим, ул. „Георги Кирков” № 
3, с трайно предназначение: Урбанизирана територия; с начин на трайно ползване: 
ниско застрояване; с площ 283 кв. м; идентичен с УПИ VIII-123, кв. 132 по 
регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 година, върху 
който е отстъпено право на строеж на Васил Николов, актуван с акт за частна 
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общинска собственост № 180 от 11.11.2002 г., вписан в Служба по вписванията – 
гр. Пловдив под номер 72, том 12, рег. № 3696 от 22.02.2007 г. 

52. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.502.111 по КК на град 
Кричим, одобрена със  Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК – гр. София, находящ се в гр. Кричим, ул. „Георги Кирков” № 
1, с трайно предназначение: Урбанизирана територия; с начин на трайно ползване: 
ниско застрояване; с площ 360 кв. м; идентичен с УПИ IХ-122, кв. 132 по 
регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 година, върху 
който е отстъпено право на строеж на Валентин Бондаренко, актуван с акт за 
частна общинска собственост № 181 от 11.11.2002 г., вписан в Служба по 
вписванията – гр. Пловдив под номер 73, том 12, рег. № 3697 от 22.02.2007 г. 

53. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.502.108 по КК на град 
Кричим, одобрена със  Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК – гр. София, находящ се в гр. Кричим, ул. „Стоян Гънин” № 6, с 
трайно предназначение: Урбанизирана територия; с начин на трайно ползване: 
ниско застрояване; с площ 308 кв. м; идентичен с УПИ ХII-119, кв. 132 по 
регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 година, върху 
който е отстъпено право на строеж на Атанас и Павел Гицови, актуван с акт за 
частна общинска собственост № 182 от 11.11.2002 г., вписан в Служба по 
вписванията – гр. Пловдив под номер 74, том 12, рег. № 3698 от 22.02.2007 г. 

54. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.502.86 по КК на град Кричим, 
одобрена със  Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК – гр. София, находящ се в гр. Кричим, бул. „Цар Иван Асен II” № 32, с 
трайно предназначение: Урбанизирана територия; с начин на трайно ползване: 
ниско застрояване; с площ 302 кв. м; идентичен с УПИ ХV-99, кв. 133 по 
регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 година, върху 
който е отстъпено право на строеж на Рангел Джамбов и Трайчо Битов, актуван с 
акт за частна общинска собственост № 183 от 13.11.2002 г., вписан в Служба по 
вписванията – гр. Пловдив под номер 85, том 12, рег. № 3709 от 22.02.2007 г. 

55. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.502.94 по КК на град Кричим, 
одобрена със  Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК – гр. София, находящ се в гр. Кричим, ул. „Стоян Гънин” № 5, с трайно 
предназначение: Урбанизирана територия; с начин на трайно ползване: ниско 
застрояване; с площ 291 кв. м; идентичен с УПИ VII-107, кв. 133 по регулационния 
план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 година, върху който е 
отстъпено право на строеж на Трепка Сокерова, актуван с акт за частна общинска 
собственост № 184 от 13.11.2002 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив 
под номер 84, том 12, рег. № 2708 от 22.02.2007 г. 

56. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.502.84 по КК на град Кричим, 
одобрена със  Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК – гр. София, находящ се в гр. Кричим, бул. „Цар Иван Асен II” № 36, с 
трайно предназначение: Урбанизирана територия; с начин на трайно ползване: 
ниско застрояване; с площ 320 кв. м; идентичен с УПИ ХVII-97, кв. 133 по 
регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 година, върху 
който е отстъпено право на строеж на Костадин Караджов, актуван с акт за частна 
общинска собственост № 185 от 13.11.2002 г., вписан в Служба по вписванията – 
гр. Пловдив под номер 83, том 12, рег. № 3707 от 22.02.2007 г. 

57. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.502.83 по КК на град Кричим, 
одобрена със  Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК – гр. София, находящ се в гр. Кричим, бул. „Цар Иван Асен II” № 38, с 
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трайно предназначение: Урбанизирана територия; с начин на трайно ползване: 
ниско застрояване; с площ 333 кв. м; идентичен с УПИ ХVIII-96, кв. 133 по 
регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 година, върху 
който е отстъпено право на строеж на Хованес Хованесян, актуван с акт за частна 
общинска собственост № 186 от 13.11.2002 г., вписан в Служба по вписванията – 
гр. Пловдив под номер 82, том 12, рег. № 3706 от 22.02.2007 г. 

58. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.502.82 по КК на град Кричим, 
одобрена със  Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК – гр. София, находящ се в гр. Кричим, бул. „Цар Иван Асен II” № 40, с 
трайно предназначение: Урбанизирана територия; с начин на трайно ползване: 
ниско застрояване; с площ 353 кв. м; идентичен с УПИ I-95, кв. 133 по 
регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 година, върху 
който е отстъпено право на строеж на Стоян Стоянов, актуван с акт за частна 
общинска собственост № 187 от 14.11.2002 г., вписан в Служба по вписванията – 
гр. Пловдив под номер 81, том 12, рег. № 3705 от 22.02.2007 г. 

59. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.502.98 по КК на град Кричим, 
одобрена със  Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК – гр. София, находящ се в гр. Кричим, ул. „Стоян Гънин” № 13, с трайно 
предназначение: Урбанизирана територия; с начин на трайно ползване: ниско 
застрояване; с площ 295 кв. м; идентичен с УПИ III-111, кв. 133 по регулационния 
план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 година, върху който е 
отстъпено право на строеж на Илия Божиков, актуван с акт за частна общинска 
собственост № 189 от 14.11.2002 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив 
под номер 81, том 12, рег. № 3704 от 22.02.2007 г.

60. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.502.89 по КК на град Кричим, 
одобрена със  Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК – гр. София, находящ се в гр. Кричим, бул. „Цар Иван Асен II” № 24, с 
трайно предназначение: Урбанизирана територия; с начин на трайно ползване: 
ниско застрояване; с площ 336 кв. м; идентичен с УПИ XII-102, кв. 133 по 
регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 година, върху 
който е отстъпено право на строеж на Георги Тотев, актуван с акт за частна 
общинска собственост № 190 от 14.11.2002 г., вписан в Служба по вписванията – 
гр. Пловдив под номер 78, том 12, рег. № 3702 от 22.02.2007 г. 

61. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.502.88 по КК на град Кричим, 
одобрена със  Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК – гр. София, находящ се в гр. Кричим, бул. „Цар Иван Асен II” № 26, с 
трайно предназначение: Урбанизирана територия; с начин на трайно ползване: 
ниско застрояване; с площ 303 кв. м; идентичен с УПИ XIII-101, кв. 133 по 
регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 година, върху 
който е отстъпено право на строеж на Никола и Иван Митушеви, актуван с акт за 
частна общинска собственост № 191 от 14.11.2002 г., вписан в Служба по 
вписванията – гр. Пловдив под номер 77, том 12, рег. № 3701 от 22.02.2007 г. 

62. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.502.87 по КК на град Кричим, 
одобрена със  Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК – гр. София, находящ се в гр. Кричим, бул. „Цар Иван Асен II” № 28-30, с 
трайно предназначение: Урбанизирана територия; с начин на трайно ползване: 
ниско застрояване; с площ 307 кв. м; идентичен с УПИ XIV-100, кв. 133 по 
регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 година, върху 
който е отстъпено право на строеж на Георги Костов и Димо Караджов, актуван с 
акт за частна общинска собственост № 192 от 14.11.2002 г., вписан в Служба по 
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вписванията – гр. Пловдив под номер 70, том 12, рег. № 3700 от 22.02.2007 г. 
63. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.502.85 по КК на град Кричим, 

одобрена със  Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК – гр. София, находящ се в гр. Кричим, бул. „Цар Иван Асен II” № 34, с 
трайно предназначение: Урбанизирана територия; с начин на трайно ползване: 
ниско застрояване; с площ 314 кв. м; идентичен с УПИ XVI-98, кв. 133 по 
регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 година, върху 
който е отстъпено право на строеж на Георги Крушаров и Рангел Мандалов, 
актуван с акт за частна общинска собственост № 193 от 14.11.2002 г., вписан в 
Служба по вписванията – гр. Пловдив под номер 75, том 12, рег. № 3699 от 
22.02.2007 г. 

64. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.502.96 по КК на град Кричим, 
одобрена със  Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК – гр. София, находящ се в гр. Кричим, ул. „Стоян Гънин” № 9, с трайно 
предназначение: Урбанизирана територия; с начин на трайно ползване: ниско 
застрояване; с площ 295 кв. м; идентичен с УПИ V-109, кв. 133 по регулационния 
план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 година, върху който е 
отстъпено право на строеж на Георги Киряков, актуван с акт за частна общинска 
собственост № 194 от 14.11.2002 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив 
под номер 144, том 15, рег. № 4704 от 02.03.2007 г. 

65. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.502.93 по КК на град Кричим, 
одобрена със  Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК – гр. София, находящ се в гр. Кричим, ул. „Стоян Гънин” № 3, с трайно 
предназначение: Урбанизирана територия; с начин на трайно ползване: ниско 
застрояване; с площ 321 кв. м; идентичен с УПИ VIII-106, кв. 133 по 
регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 година, върху 
който е отстъпено право на строеж на Йордан Атанасов, актуван с акт за частна 
общинска собственост № 195 от 14.11.2002 г., вписан в Служба по вписванията – 
гр. Пловдив под номер 142, том 15, рег. № 4702 от 02.03.2007 г. 

66. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.502.92 по КК на град Кричим, 
одобрена със  Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК – гр. София, находящ се в гр. Кричим, ул. „Владая” № 3, с трайно 
предназначение: Урбанизирана територия; с начин на трайно ползване: ниско 
застрояване; с площ 374 кв. м; идентичен с УПИ IX-105, кв. 133 по регулационния 
план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 година, върху който е 
отстъпено право на строеж на Атанас и Тодор Тодорови, актуван с акт за частна 
общинска собственост № 197 от 04.11.2002 г., вписан в Служба по вписванията – 
гр. Пловдив под номер 140, том 15, рег. № 4700 от 02.03.2007 г. 

67. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.501.77 по КК на град Кричим, 
одобрена със  Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК – гр. София, находящ се в гр. Кричим, ул. „9-ти май” № 34, с трайно 
предназначение: Урбанизирана територия; с начин на трайно ползване: ниско 
застрояване; с площ 448 кв. м; идентичен с УПИ XIV-139, кв. 135 по 
регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 година, върху 
който е отстъпено право на строеж на Иван Калинов, актуван с акт за частна 
общинска собственост № 198 от 29.11.2002 г., вписан в Служба по вписванията – 
гр. Пловдив под номер 139, том 15, рег. № 4699 от 02.03.2007 г. 

68. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.501.78 по КК на град Кричим, 
одобрена със  Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК – гр. София, находящ се в гр. Кричим, ул. „9-ти май” № 30-32, с трайно 
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предназначение: Урбанизирана територия; с начин на трайно ползване: ниско 
застрояване; с площ 494 кв. м; идентичен с УПИ XIII-138, кв. 135 по 
регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 година, върху 
който е отстъпено право на строеж на Златан Караиванов и Петър Миладинов, 
актуван с акт за частна общинска собственост № 199 от 29.11.2002 г., вписан в 
Служба по вписванията – гр. Пловдив под номер 138, том 15, рег. № 4698 от 
02.03.2007 г. 

69. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.501.75 по КК на град Кричим, 
одобрена със  Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК – гр. София, находящ се в гр. Кричим, ул. „Дунав” № 3, с трайно 
предназначение: Урбанизирана територия; с начин на трайно ползване: ниско 
застрояване; с площ 360 кв. м; идентичен с УПИ I-144, кв. 135 по регулационния 
план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 година, върху който е 
отстъпено право на строеж на Златан Караиванов и Петър Миладинов, актуван с 
акт за частна общинска собственост № 202 от 29.11.2002 г., вписан в Служба по 
вписванията – гр. Пловдив под номер 165, том 15, рег. № 4725 от 02.03.2007 г. 

70. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.502.15 по КК на град Кричим, 
одобрена със  Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК – гр. София, находящ се в гр. Кричим, ул. „Пловдив” № 1-3, с трайно 
предназначение: Урбанизирана територия; с начин на трайно ползване: ниско 
застрояване; с площ 357 кв. м; идентичен с УПИ XII-22, кв. 139 по регулационния 
план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 година, върху който е 
отстъпено право на строеж на Тодор Ангелов и Христо Фотев, актуван с акт за 
частна общинска собственост № 205 от 29.11.2002 г., вписан в Служба по 
вписванията – гр. Пловдив под номер 162, том 15, рег. № 4722 от 02.03.2007 г. 

71. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.502.32 по КК на град Кричим, 
одобрена със  Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК – гр. София, находящ се в гр. Кричим, ул. „Пловдив” № 2, с трайно 
предназначение: Урбанизирана територия; с начин на трайно ползване: ниско 
застрояване; с площ 456 кв. м; идентичен с УПИ XVII-27, кв. 140 по 
регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 година, върху 
който е отстъпено право на строеж на Ангел Бабачев, актуван с акт за частна 
общинска собственост № 208 от 29.11.2002 г., вписан в Служба по вписванията – 
гр. Пловдив под номер 160, том 15, рег. № 4720 от 02.03.2007 г. 

72. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.502.35 по КК на град Кричим, 
одобрена със  Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК – гр. София, находящ се в гр. Кричим, ул. „Георги Кирков” № 23-25, с 
трайно предназначение: Урбанизирана територия; с начин на трайно ползване: 
ниско застрояване; с площ 385 кв. м; идентичен с УПИ XIV-26, кв. 140 по 
регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 година, върху 
който е отстъпено право на строеж на Стойко Караджов, актуван с акт за частна 
общинска собственост № 211 от 29.11.2002 г., вписан в Служба по вписванията – 
гр. Пловдив под номер 149, том 15, рег. № 4709 от 02.03.2007 г. 

73. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.502.186 по КК на град 
Кричим, одобрена със  Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК – гр. София, находящ се в гр. Кричим, ул. „Латинка” № 11, с 
трайно предназначение: Урбанизирана територия; с начин на трайно ползване: 
ниско застрояване; с площ 172 кв. м; идентичен с УПИ IV-НПК, кв. 147 по 
регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 година, върху 
който е отстъпено право на строеж на Надка Борисова, актуван с акт за частна 
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общинска собственост № 213 от 29.11.2002 г., вписан в Служба по вписванията – 
гр. Пловдив под номер 146, том 15, рег. № 4706 от 02.03.2007 г. 

74. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.502.188 по КК на град 
Кричим, одобрена със  Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК – гр. София, находящ се в гр. Кричим, ул. „Латинка” № 7, с 
трайно предназначение: Урбанизирана територия; с начин на трайно ползване: 
ниско застрояване; с площ 212 кв. м; идентичен с УПИ VI-НПК, кв. 147 по 
регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 година, върху 
който е отстъпено право на строеж на Николай Костадинов, актуван с акт за частна 
общинска собственост № 214 от 29.11.2002 г., вписан в Служба по вписванията – 
гр. Пловдив под номер 157, том 15, рег. № 4717 от 02.03.2007 г. 

75. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.502.183 по КК на град 
Кричим, одобрена със  Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК – гр. София, находящ се в гр. Кричим, ул. „Еделвайс” № 8, с 
трайно предназначение: Урбанизирана територия; с начин на трайно ползване: 
ниско застрояване; с площ 216 кв. м; идентичен с УПИ I-НПК, кв. 147 по 
регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 година, върху 
който е отстъпено право на строеж на Ангел Чавдаров, актуван с акт за частна 
общинска собственост № 215 от 02.12.2002 г., вписан в Служба по вписванията – 
гр. Пловдив под номер 156, том 15, рег. № 4716 от 02.03.2007 г. 

76. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.502.184 по КК на град 
Кричим, одобрена със  Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК – гр. София, находящ се в гр. Кричим, ул. „Еделвайс” № 10, с 
трайно предназначение: Урбанизирана територия; с начин на трайно ползване: 
ниско застрояване; с площ 176 кв. м; идентичен с УПИ II-НПК, кв. 147 по 
регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 година, върху 
който е отстъпено право на строеж на Запрянка Славчева, актуван с акт за частна 
общинска собственост № 217 от 02.12.2002 г., вписан в Служба по вписванията – 
гр. Пловдив под номер 154, том 15, рег. № 4714 от 02.03.2007 г. 

77. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.502.187 по КК на град 
Кричим, одобрена със  Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК – гр. София, находящ се в гр. Кричим, ул. „Латинка” № 9, с 
трайно предназначение: Урбанизирана територия; с начин на трайно ползване: 
ниско застрояване; с площ 179 кв. м; идентичен с УПИ V-НПК, кв. 147 по 
регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 година, върху 
който е отстъпено право на строеж на Ангел Георгиев, актуван с акт за частна 
общинска собственост № 218 от 02.12.2002 г., вписан в Служба по вписванията – 
гр. Пловдив под номер 153, том 15, рег. № 4713 от 02.03.2007 г. 

78. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.502.194 по КК на град 
Кричим, одобрена със  Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК – гр. София, находящ се в гр. Кричим, ул. „Латинка” № 3, с 
трайно предназначение: Урбанизирана територия; с начин на трайно ползване: 
ниско застрояване; с площ 203 кв. м; идентичен с УПИ V-НПК, кв. 148 по 
регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 година, върху 
който е отстъпено право на строеж на Янко Йорданов, актуван с акт за частна 
общинска собственост № 219 от 02.12.2002 г., вписан в Служба по вписванията – 
гр. Пловдив под номер 152, том 15, рег. № 4712 от 02.03.2007 г. 

79. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.502.190 по КК на град 
Кричим, одобрена със  Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК – гр. София, находящ се в гр. Кричим, ул. „Еделвайс” № 6, с 
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трайно предназначение: Урбанизирана територия; с начин на трайно ползване: 
ниско застрояване; с площ 186 кв. м; идентичен с УПИ III-НПК, кв. 148 по 
регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 година, върху 
който е отстъпено право на строеж на Асен Янков, актуван с акт за частна 
общинска собственост № 221 от 02.12.2002 г., вписан в Служба по вписванията – 
гр. Пловдив под номер 150, том 15, рег. № 4710 от 02.03.2007 г. 

80. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.502.191 по КК на град 
Кричим, одобрена със  Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК – гр. София, находящ се в гр. Кричим, ул. „Еделвайс” № 4, с 
трайно предназначение: Урбанизирана територия; с начин на трайно ползване: 
ниско застрояване; с площ 180 кв. м; идентичен с УПИ II-НПК, кв. 148 по 
регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 година, върху 
който е отстъпено право на строеж на Тефик Местанов, актуван с акт за частна 
общинска собственост № 223 от 02.12.2002 г., вписан в Служба по вписванията – 
гр. Пловдив под номер 180, том 15, рег. № 4760 от 02.03.2007 г. 

81. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.502.189 по КК на град 
Кричим, одобрена със  Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК – гр. София, находящ се в гр. Кричим, ул. „Латинка” № 5, с 
трайно предназначение: Урбанизирана територия; с начин на трайно ползване: 
ниско застрояване; с площ 184 кв. м; идентичен с УПИ IV-НПК, кв. 148 по 
регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 година, върху 
който е отстъпено право на строеж на Есма Тотошева, актуван с акт за частна 
общинска собственост № 224 от 02.12.2002 г., вписан в Служба по вписванията – 
гр. Пловдив под номер 80, том 17, рег. № 5247 от 08.03.2007 г. 

82. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.502.180 по КК на град 
Кричим, одобрена със  Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК – гр. София, находящ се в гр. Кричим, ул. „Еделвайс” № 7, с 
трайно предназначение: Урбанизирана територия; с начин на трайно ползване: 
ниско застрояване; с площ 206 кв. м; идентичен с УПИ IV-НПК, кв. 149 по 
регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 година, върху 
който е отстъпено право на строеж на Анелия Стоянова, актуван с акт за частна 
общинска собственост № 225 от 02.12.2002 г., вписан в Служба по вписванията – 
гр. Пловдив под номер 81, том 17, рег. № 5248 от 08.03.2007 г. 

83. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.502.178 по КК на град 
Кричим, одобрена със  Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК – гр. София, находящ се в гр. Кричим, ул. „Еделвайс” № 3, с 
трайно предназначение: Урбанизирана територия; с начин на трайно ползване: 
ниско застрояване; с площ 225 кв. м; идентичен с УПИ II-НПК, кв. 149 по 
регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 година, върху 
който е отстъпено право на строеж на Невена Стоянова, актуван с акт за частна 
общинска собственост № 226 от 02.12.2002 г., вписан в Служба по вписванията – 
гр. Пловдив под номер 82, том 17, рег. № 5248 от 08.03.2007 г. 

84. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.502.181 по КК на град 
Кричим, одобрена със  Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК – гр. София, находящ се в гр. Кричим, ул. „Еделвайс” № 9, с 
трайно предназначение: Урбанизирана територия; с начин на трайно ползване: 
ниско застрояване; с площ 194 кв. м; идентичен с УПИ V-НПК, кв. 149 по 
регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 година, върху 
който е отстъпено право на строеж на Милка Стоянова, актуван с акт за частна 
общинска собственост № 227 от 03.12.2002 г., вписан в Служба по вписванията – 
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гр. Пловдив под номер 83, том 17, рег. № 5250 от 08.03.2007 г. 
85. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.502.179 по КК на град 

Кричим, одобрена със  Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК – гр. София, находящ се в гр. Кричим, ул. „Еделвайс” № 5, с 
трайно предназначение: Урбанизирана територия; с начин на трайно ползване: 
ниско застрояване; с площ 201 кв. м; идентичен с УПИ III-НПК, кв. 149 по 
регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 година, върху 
който е отстъпено право на строеж на Милка Тошева, актуван с акт за частна 
общинска собственост № 228 от 03.12.2002 г., вписан в Служба по вписванията – 
гр. Пловдив под номер 84, том 17, рег. № 5251 от 08.03.2007 г. 

86. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.504.537 по КК на град 
Кричим, одобрена със  Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК – гр. София, находящ се в гр. Кричим, ул. „Ясен” № 8, с трайно 
предназначение: Урбанизирана територия; с начин на трайно ползване: ниско 
застрояване; с площ 433 кв. м; идентичен с УПИ IV-1749, кв. 16а по 
регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 година, върху 
който е отстъпено право на строеж на Тодор Филев, актуван с акт за частна 
общинска собственост № 246 от 06.02.2003 г., вписан в Служба по вписванията – 
гр. Пловдив под номер 89, том 17, рег. № 5256 от 08.03.2007 г. 

87. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.503.199 по КК на град 
Кричим, одобрена със  Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК – гр. София, находящ се в гр. Кричим, ул. „Васил Априлов” № 
2, с трайно предназначение: Урбанизирана територия; с начин на трайно ползване: 
ниско застрояване; с площ 437 кв. м; идентичен с УПИ X-951, кв. 64 по 
регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 година, върху 
който е отстъпено право на строеж на Петър и Блага Костадинови, актуван с акт за 
частна общинска собственост № 250 от 06.02.2003 г., вписан в Служба по 
вписванията – гр. Пловдив под номер 93, том 17, рег. № 5260 от 08.03.2007 г. 

88. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.503.196 по КК на град 
Кричим, одобрена със  Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК – гр. София, находящ се в гр. Кричим, ул. „Васил Априлов” № 
8-10, с трайно предназначение: Урбанизирана територия; с начин на трайно 
ползване: ниско застрояване; с площ 594 кв. м; идентичен с УПИ XII-961, кв. 64 по 
регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 година, върху 
който е отстъпено право на строеж на Васил Димов и Рангел Димов, актуван с акт 
за частна общинска собственост № 252 от 06.02.2003 г., вписан в Служба по 
вписванията – гр. Пловдив под номер 95, том 17, рег. № 5262 от 08.03.2007 г. 

89. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.503.195 по КК на град 
Кричим, одобрена със  Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК – гр. София, находящ се в гр. Кричим, ул. „Васил Априлов” № 
12, с трайно предназначение: Урбанизирана територия; с начин на трайно 
ползване: ниско застрояване; с площ 511 кв. м; идентичен с УПИ XIII-962, кв. 64 
по регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 година, 
върху който е отстъпено право на строеж на Карамфил Хаджиев, актуван с акт за 
частна общинска собственост № 253 от 06.02.2003 г., вписан в Служба по 
вписванията – гр. Пловдив под номер 96, том 17, рег. № 5263 от 08.03.2007 г. 

90. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.502.439 по КК на град 
Кричим, одобрена със  Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК – гр. София, находящ се в гр. Кричим, ул. „Христо 
Смирненски” № 9, с трайно предназначение: Урбанизирана територия; с начин на 
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трайно ползване: ниско застрояване; с площ 482 кв. м; идентичен с УПИ XI-350, 
кв. 121 по регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 
година, върху който е отстъпено право на строеж на Любомир Симеонов, актуван 
с акт за частна общинска собственост № 254 от 06.02.2003 г., вписан в Служба по 
вписванията – гр. Пловдив под номер 97, том 17, рег. № 5264 от 08.03.2007 г. 

91. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.502.425 по КК на град 
Кричим, одобрена със  Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК – гр. София, находящ се в гр. Кричим, ул. „Априлци” № 6, с 
трайно предназначение: Урбанизирана територия; с начин на трайно ползване: 
ниско застрояване; с площ 304 кв. м; идентичен с УПИ IV-320, кв. 122 по 
регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 година, върху 
който е отстъпено право на строеж на Димитър Върбанов, актуван с акт за частна 
общинска собственост № 255 от 07.02.2003 г., вписан в Служба по вписванията – 
гр. Пловдив под номер 98, том 17, рег. № 5265 от 08.03.2007 г. 

92. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.502.97 по КК на град Кричим, 
одобрена със  Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК – гр. София, находящ се в гр. Кричим, ул. „Стоян Гънин” № 11, с трайно 
предназначение: Урбанизирана територия; с начин на трайно ползване: ниско 
застрояване; с площ 298 кв. м; идентичен с УПИ IV-110, кв. 133 по регулационния 
план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 година, върху който е 
отстъпено право на строеж на Милко Мутафчиев, актуван с акт за частна 
общинска собственост № 258 от 07.02.2003 г., вписан в Служба по вписванията – 
гр. Пловдив под номер 102, том 17, рег. № 5269 от 08.03.2007 г. 

93. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.501.728, по КККР на гр. 
Кричим, одобрени със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК, гр. София находящ се в град Кричим, ул. „Никола Вапцаров” 
№ 41, урбанизирана територия, начин на трайно ползване: за ниско застрояване, с 
площ 435 кв.м, идентичен с УПИ ХХІІ, имот с пл. № 740, кв. 87 по регулационния 
план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 година, актуван с акт за 
частна общинска собственост № 1200/14.06.2016 г., вписан в Служба по 
вписванията – гр. Пловдив под № 74, том 49 на 15.06.2016 г. и акт за поправка № 
11 от 31.07.2017 г., вписан в Служба по вписванията под № 197, том 64 на 
02.08.2017 г. В имота е отстъпено право на строеж на Стефка Иванова Драганова с 
Договор от 10.11.1995 г., сключен между лицето и Георги Любенов – Кмет на 
община Родопи. 

94. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.501.691 по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на гр. Кричим, одобрени със Заповед № РД-18-13 
от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, гр. София, находящ се в гр. 
Кричим, ул. „Никола Вапцаров” № 51, урбанизирана територия, начин на трайно 
ползване: за ниско застрояване, с площ 300 кв.м, идентичен с УПИ ХХІІІ-общ., кв. 
87 по регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 година, 
актуван с акт за частна общинска собственост № 278/18.07.2006 г., вписан в 
Служба по вписванията – гр. Пловдив под № 24, том 70 на 24.07.2006 г. и акт за 
поправка № 11 от 23.08.2017 г., вписан в Служба по вписванията под № 198, том 
72 на 25.08.2017 г.

95. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.10.883 по КК на град Кричим, 
одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК – гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: 
нива и площ: 5,650 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: 
„Чучура”, при съседи: 39921.10.3; ПИ 39921.10.884; ПИ 39921.10.640; ПИ 
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39921.10.21; ПИ 39921.10.871; ПИ 39921.10.63; ПИ 39921.10.882,  актуван с акт за 
частна общинска собственост № 1260 от 19.06.2018 г., вписан в Служба по 
вписванията – гр. Пловдив, под номер 135, том 54, рег. № 20391 от 20.06.2018 г.

96. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.10.886 по КК на град Кричим, 
одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК – гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: 
нива и площ: 3,139 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: 
„Чучура”, при съседи: ПИ 39921.10.885; ПИ 39921.10.884; ПИ 39921.10.3; ПИ 
39921.30.869, актуван с акт за частна общинска собственост № 1263 от 19.06.2018 
г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 150, том 54, рег. № 
20394 от 20.06.2018 г. 

97. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.10.888 по КК на град Кричим, 
одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК – гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: 
нива и площ: 3,337 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Янък 
Таш”, при съседи: 39921.30.764; ПИ 39921.10.601; ПИ 39921.10.887, актуван с акт 
за частна общинска собственост № 1258 от 06.06.2018 г., вписан в Служба по 
вписванията – гр. Пловдив, под номер 62, том 50, рег. № 18795 от 07.06.2018 г. 

98. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.10.893 по КК на град Кричим, 
одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК – гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: 
нива и площ: 3,197 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Янък 
Таш”, при съседи: 39921.30.764; ПИ 39921.10.894; ПИ 39921.10.602; ПИ 
39921.10.213; ПП 39921.10.261; ПИ 39921.10.601; ПИ 39921.10.28; ПИ 
39921.10.243, актуван с акт за частна общинска собственост № 1255 от 06.06.2018 
г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 69, том 50, рег. № 
18792 от 07.06.2018 г. 

99. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.10.894 по КК на град Кричим, 
одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК – гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: 
нива и площ: 3,047 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Янък 
Таш”, при съседи: 39921.10.893; ПИ 39921.30.764; ПИ 39921.10.602, актуван с акт 
за частна общинска собственост № 1256 от 06.06.2018 г., вписан в Служба по 
вписванията – гр. Пловдив, под номер 102, том 50, рег. № 18793 от 07.06.2018 г. 

IV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА 
НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ЗАМЯНА СРЕЩУ ИМОТИ НА ГРАЖДАНИ 
ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА. 

През 2019 г. Община Кричим няма намерение да предлага имоти – общинска 
собственост за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица. 

При постъпили до Кмета на общината предложения за замяна на имот – 
общинска собственост със собствен имот или вещни права от граждани или 
юридически лица, същите ще се процедират по реда на чл. 40 от Закона за общинската 
собственост.  
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V. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ 
ДА ПРИДОБИЕ И СПОСОБИТЕ ЗА ТЯХНОТО ПРИДОБИВАНЕ.

 През 2019 г. Община Кричим не предвижда да извършва принудително 
отчуждаване на имоти, частна собственост за задоволяване на важни общински нужди, 
които не могат да бъдат задоволени по друг начин, въз основа на влязъл в сила 
подробен устройствен план.  

№ по 
ред 

Описание на имота 

1.  На основание чл. 21, ал. 1 и ал. 6 от ЗОС, във връзка с чл. 54 от ЗДС 
безвъзмездно придобиване на поземлен имот с кадастрален идентификатор 
39921.4.126 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, целият с площ 30916 кв.м, трайно предназначение на 
територията: горска, начин на трайно ползване: друг вид дървопроизводителна 
гора, находящ се в землището на гр. Кричим, община Кричим, област Пловдив 

2.  Поземлен имот с идентификатор 39921.502.174 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на гр. Кричим, одобрени със заповед № РД-18-13/ 
19.02.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, с номер по предходен план 
71, кв. 153, УПИ XIV, по плана на гр. Кричим, с площ 495 кв. м., начин на 
трайно ползване: за стопански двор, актуван с Акт за частна държавна 
собственост № 8065 от 10.12.2012 г., вписан в Службата по вписванията – гр. 
Пловдив под № 31257 на 13.12.2012 г. 

3. Поземлен имот с идентификатор 39921.502.173 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на гр. Кричим, одобрени със заповед № РД-18-13/ 
19.02.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, с номер по предходен план 
71, кв. 151, УПИ XII, по плана на гр. Кричим, с площ 499 кв. м., начин на 
трайно ползване: за стопански двор, актуван с Акт за частна държавна 
собственост № 8064 от 10.12.2012 г., вписан в Службата по вписванията – гр. 
Пловдив под № 31262 на 13.12.2012 г. 

4. Поземлен имот с идентификатор 39921.502.172 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на гр. Кричим, одобрени със заповед № РД-18-13/ 
19.02.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, с номер по предходен план 
71, кв. 151, УПИ XII, по плана на гр. Кричим, с площ 506 кв. м., начин на 
трайно ползване: за стопански двор, актуван с Акт за частна държавна 
собственост № 8063 от 10.12.2012 г., вписан в Службата по вписванията – гр. 
Пловдив под № 31263 на 13.12.2012 г.   

5. Поземлен имот с идентификатор 39921.502.171 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на гр. Кричим, одобрени със заповед № РД-18-13/ 
19.02.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, с номер по предходен план 
71, кв. 151, част от УПИ XI, по плана на гр. Кричим, с площ 543 кв. м., начин 
на трайно ползване: за стопански двор, актуван с Акт за частна държавна 
собственост № 8062 от 10.12.2012 г., вписан в Службата по вписванията – гр. 
Пловдив под № 31265 на 13.12.2012 г. 

6. Поземлен имот с идентификатор 39921.502.168 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на гр. Кричим, одобрени със заповед № РД-18-13/ 
19.02.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, с номер по предходен план 
71, кв. 151, част от УПИ XIII, по плана на гр. Кричим, с площ 652 кв. м., начин 
на трайно ползване: за стопански двор, актуван с Акт за частна държавна 
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собственост № 8061 от 10.12.2012 г., вписан в Службата по вписванията – гр. 
Пловдив под № 31266 на 13.12.2012 г.     

7. Поземлен имот с идентификатор 39921.502.147 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на гр. Кричим, одобрени със заповед № РД-18-13/ 
19.02.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, с номер по предходен план 
71, кв. 153, УПИ I, по плана на гр. Кричим, с площ 709 кв. м., начин на трайно 
ползване: за стопански двор, актуван с Акт за частна държавна собственост № 
8060 от 10.12.2012 г., вписан в Службата по вписванията – гр. Пловдив под № 
31268 на 13.12.2012 г. 

8. Поземлен имот с идентификатор 39921.502.146 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на гр. Кричим, одобрени със заповед № РД-18-13/ 
19.02.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, с номер по предходен план 
71, кв. 153, УПИ I, по плана на гр. Кричим, с площ 546 кв. м., начин на трайно 
ползване: за стопански двор,  актуван с Акт за частна държавна собственост № 
8059 от 10.12.2012 г., вписан в Службата по вписванията – гр. Пловдив под № 
31271 на 13.12.2012 г.   

9. Поземлен имот с идентификатор 39921.502.145 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на гр. Кричим, одобрени със заповед № РД-18-13/ 
19.02.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, с номер по предходен план 
71, кв. 153, УПИ XII, по плана на гр. Кричим, с площ 492 кв. м., начин на 
трайно ползване: за стопански двор, актуван с Акт за частна държавна 
собственост № 8058 от 10.12.2012 г., вписан в Службата по вписванията – гр. 
Пловдив под № 31272 на 13.12.2012 г.     

10. Поземлен имот с идентификатор 39921.502.144 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на гр. Кричим, одобрени със заповед № РД-18-13/ 
19.02.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, с номер по предходен план 
71, кв. 153, УПИ XI, по плана на гр. Кричим, с площ 480 кв. м., начин на 
трайно ползване: за стопански двор, актуван с Акт за частна държавна 
собственост № 8057 от 10.12.2012 г., вписан в Службата по вписванията – гр. 
Пловдив под № 31261 на 13.12.2012 г.      

11. Поземлен имот с идентификатор 39921.502.548 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на гр. Кричим, одобрени със заповед № РД-18-13/ 
19.02.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, с номер по предходен план 
71, кв. 153, част от УПИ IX, по плана на гр. Кричим, с площ 48 кв. м., начин на 
трайно ползване: за стопански двор, актуван с Акт за частна държавна 
собственост № 8066 от 10.12.2012 г., вписан в Службата по вписванията – гр. 
Пловдив под № 31259 на 13.12.2012 г. 

12.  ПИ 39921.503.481 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, който поземлен имот е одобрен със Заповед № 
КД-14-16-1370/20.10.2011 г. на Началника на СГКК, гр. Пловдив, площ: 1 200 
кв. м, НТП: за друг вид застрояване, административен адрес: гр. Кричим, общ. 
Кричим, обл. Пловдив, ул. „Русия” № 2, ведно с построената в имота сграда с 
идентификатор 39921.503.481.1, застроена площ: 730 кв. м, брой етажи: 1, 
предназначение: селскостопанска сграда. 

13. ПИ 39921.502.405 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, площ: 2 682 кв. м, НТП: комплексно 
застрояване, административен адрес: гр. Кричим, общ. Кричим, обл. Пловдив, 
ул. „Владая” № 1, ведно с построените в имота сгради, а именно: сграда с 
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идентификатор 39921.502.405.1, застроена площ: 280 кв. м, брой етажи: 3, 
предназначение: селскостопанска сграда; сграда с идентификатор 
39921.502.405.2, застроена площ: 313 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: 
селскостопанска сграда; с идентификатор 39921.502.405.3, застроена площ: 69 
кв. м, брой етажи: 1, предназначение: хангар, депо, гараж. 

VI. СПИСЪК НА ОБЕКТИТЕ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ ЗА 
ОБЩИНА КРИЧИМ 

№ 
по ред 

ОБЕКТ 

1. „По следите на древността – една история за ИСТОРИЯ, КУЛТУРА И 
ВЯРА”

2. Закриване и рекултивация на общинско сметище за битови отпадъци на 
Община Кричим 

3. „Реконструкция и рехабилитация на общински път № PAZ 1041, с 
наименование /ІІІ-375, Бяга – Исперихово/ - Козарско – граница община 
(Брацигово – Кричим) – Кричим /ІІІ – 866/”. 

4. „Рехабилитация на улици с изградена канализационна и водопреносна 
мрежа – гр. Кричим – І етап” 

5. „Рехабилитация на част от първостепенна и второстепенна улична мрежа на 
община Кричим”.  

6. „Проектиране и изграждане на територията на община Кричим на 
компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими 
отпадъци, генерирани от Община Кричим и община Перущица, 
включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и 
техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци” 

7. Гробищен парк - нов 
8. Нова улица свързваща ул. „Братя Крушарови” с ул. „Никола Вапцаров” 
9. Изготвяне на Общ устройствен план на община Кричим 
10. Обект „Реконструкция, обновяване, паркоустрояване и благоустрояване на 

парк за широко обществено ползване, предназначен за трайно задоволяване 
на обществените потребности от общинско значение, находящ се в ПИ 
39921.502.565 по Кадастралната карта и Кадастралните регистри гр. Кричим, 
одобрен със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК, гр. София, изменен със Заповед № 18-4795 от 16.06.2016 
г. на Началника на СГКК – Пловдив, с административен адрес: пл. 
„Демокрация” и прилежащите й пространства, с наименование Парк 
„Европа”. 

11. Подмяна на съществуващия тласкателен водопровод от помпена станция 
„Кричим – Устина” до регулационните граници на гр. Кричим”.  

12. "Реконструкция на сграда за образование (кухненски блок - столова), 
основен ремонт на основен училищен корпус - 28 класни стаи и 
благоустрояване на дворното пространство на СУ „П. Р. Славейков“, гр. 
Кричим, община Кричим”, Етап 1: „Основен ремонт на основен училищен 
корпус - 28 класни стаи и благоустрояване на част I-ва от дворното 
пространство на СУ „П. Р. Славейков“, гр. Кричим, община Кричим"
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13. "Реконструкция на сграда за образование (кухненски блок - столова), 
основен ремонт на основен училищен корпус - 28 класни стаи и 
благоустрояване на дворното пространство на СУ „П. Р. Славейков” - гр. 
Кричим, община Кричим” етап 2 „Ремонт, оборудване и обзавеждане на 
комбинирана спортна площадка в ПИ 39921.502.403 по КК на гр. Кричим 
/двор на СУ „П. Р. Славейков”/ с административен адрес община Кричим, 
гр. Кричим, бул. „Тракия".  

14. Благоустрояване на ПИ 39921.501.683 по КККР на гр. Кричим одобрени със 
Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, 
гр. София, разположен в урбанизираната територия на гр. Кричим 

VІІ.  ДРУГИ ДАННИ 

При постъпили до Кмета на общината заявления за закупуване на недвижими 
имоти – частна общинска собственост с учредени права на строеж в полза на физически 
и/или юридически лица, същите ще се процедират по реда на чл. 35, ал. 3 и ал. 6 от 
Закона за общинската собственост и чл. 45 от Наредба за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество.  

При постъпили до Кмета на общината заявления за прекратяване на 
съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, същите ще се 
процедират по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2  от Закона за общинската собственост, във 
връзка с чл. 51, ал. 1, т. 2 и ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество. 

VІІІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Настоящата програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост в Община Кричим през 2019 г. се приема на основание чл. 8, ал. 9 от 
Закона за общинската собственост. По своята същност тя е отворен документ и може да 
се актуализира през годината, съобразно възникнали потребности или наличие на нови 
приоритети за цялостното развитие на общината.  


