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О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М 
4220 гр. Кричим, пл. „Обединение” № 3, 

Тел. 03145/22-50, факс 03145/23-51 
e-mail: kmet_krichim@abv.bg 

 
 

 
З А П О В Е Д 

 
№ РД-02-09-420 

 

гр. Кричим, 09.11.2021 г. 

 
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона да местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 75 от Наредбата 
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с 
Решение № 167, прието с Протокол № 22 от 19.07.2021 г. на Общински съвет при община 
Кричим, в изпълнение на Заповед № РД-02-09-353/29.09.2021 г. на кмета на община Кричим 
и като взех предвид Протокол от 02.11.2021 г. на Комисия, назначена със Заповед № РД-02-
09-410 от 01.11.2021 г. на кмета на община Кричим за отдаване под наем на земеделски земи, 
частна общинска собственост, находящи се в землището на град Кричим, както следва: 

1. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.3.10 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: 2,136 дка, 
находящ се в землището на град Кричим, местност „Горката” при съседи: ПИ 39921.10.3; ПИ 
39921.3.53; ПИ 39921.3.67; ПИ 39921.3.62; ПИ 39921.3.8; ПИ 39921.3.6, актуван с акт за 
частна общинска собственост № 720 от 21.01.2011 г., вписан в Служба по вписванията гр. 
Пловдив, под номер 167, том 2, рег. № 860 от 25.01.2011 година. 

2. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.3.33 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: 0,316 дка, 
находящ се в землището на град Кричим, местност „Горката”, при съседи: ПИ 39921.3.32; ПИ 
39921.3.39; ПИ 39921.3.34; ПИ 39921.3.29, актуван с акт за частна общинска собственост № 
710 от 20.01.2011 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 158, том 2, 
рег. № 851 от 25.01.2011 година. 

3. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.3.54 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: 1,154 дка, 
находящ се в землището на град Кричим, местност „Горката”, при съседи: 39921.3.55; ПИ 
39921.3.52; ПИ 39921.3.73; ПИ 39921.3.8 и ПИ 39921.3.62, актуван с акт за частна общинска 
собственост № 709 от 20.01.2011 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под 
номер 159, том 2, рег. № 852 от 25.01.2011 година. 

4. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.3.66 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: 0,354 дка, 
находящ се в землището на град Кричим, местност „Горката”, при съседи: 39921.3.53; ПИ 
39921.3.6; ПИ 39921.3.8; ПИ 39921.3.7, актуван с акт за частна общинска собственост № 723 
от 21.01.2011 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 164, том 2, рег. № 
857 от 25.01.2011 година. 

5. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.3.67 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: 0,760 дка, 
находящ се в землището на град Кричим, местност „Горката”, при съседи: ПИ 39921.3.53; ПИ 
39921.3.11; ПИ 39921.3.55; ПИ 39921.3.62 и ПИ 39921.3.10, актуван с акт за частна общинска 
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собственост № 725 от 21.01.2011 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под 
номер 163, том 2, рег. № 856 от 25.01.2011 година. 

6. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.3.68 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: 0,629 дка, 
находящ се в землището на град Кричим, местност „Горката”, при съседи: ПИ 39921.3.29; ПИ 
39921.3.57; ПИ 39921.3.52; ПИ 39921.3.74 и ПИ 39921.3.55, актуван с акт за частна общинска 
собственост № 727 от 21.01.2011 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под 
номер 161, том 2, рег. № 854 от 25.01.2011 година. 

7. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.3.70 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: 0,736 дка, 
находящ се в землището на град Кричим, местност „Горката”, при съседи: 39921.3.53; ПИ 
39921.3.9; ПИ 39921.3.5; ПИ 39921.3.3 и ПИ 39921.3.2, актуван с акт за частна общинска 
собственост № 726 от 21.01.2011 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под 
номер 162, том 2, рег. № 855 от 25.01.2011 година. 

8. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.3.71 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: 0,228 дка, 
находящ се в землището на град Кричим, местност „Горката”, при съседи: 39921.3.7; ПИ 
39921.3.53; ПИ 39921.3.8; ПИ 39921.3.5 и ПИ 39921.3.9, актуван с акт за частна общинска 
собственост № 724 от 21.01.2011 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под 
номер 185, том 2, рег. № 879 от 25.01.2011 година. 

 
 

Н А Р Е Ж Д А М: 
 

I. ОБЯВЯВАМ класирането на участниците в публичния търг, подали оферта за 
горецитираните поземлени имоти, както следва:  
На първо място: Шинка Христова Димитрова, с адрес: обл. Пловдив, общ. Кричим, гр. 
Кричим, п.код 4220, ул. „Варшава” № 10. 
 

II. ОТСТРАНЯВАМ от участие в публичния търг офертите на Георги Костадинов 
Димитров, с адрес: обл. Пловдив, общ. Кричим, гр. Кричим, п.код 4220, бул. „Цар Иван Асен 
ІІ” № 52, поради това, че същите са непълни и не отговарят на тръжните условия. Не са 
представени всички изискуеми документи за участие в търга. 
 

ІІІ. ОПРЕДЕЛЯМ: 
Шинка Христова Димитрова, с адрес: обл. Пловдив, общ. Кричим, гр. Кричим, 

п.код 4220, ул. „Варшава” № 10, за наемател на следните поземлени имоти - частна 
общинска собственост: 

 
1. За поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.3.10 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: 2,136 дка, 
находящ се в землището на град Кричим, местност „Горката” при съседи: ПИ 39921.10.3; ПИ 
39921.3.53; ПИ 39921.3.67; ПИ 39921.3.62; ПИ 39921.3.8; ПИ 39921.3.6, актуван с акт за 
частна общинска собственост № 720 от 21.01.2011 г., вписан в Служба по вписванията гр. 
Пловдив, под номер 167, том 2, рег. № 860 от 25.01.2011 г. 

Годишна наемна цена в размер на 116,80 лв. /сто и шестнадесет лева и осемдесет 
стотинки/ представляваща достигнатата на публичния търг цена. Цената се заплаща 
авансово, до 10-то число на първия месец от всяка наемна година в лева на касата на община 
Кричим или по банков път, по следната бюджетна сметка на община Кричим: 

IBAN: BG 41 CECB 9790 8466 9757 00, 
ВIC: CECBBGSF, код за плащане: 444200, 
Банка ЦКБ АД – клон Пловдив – офис Кричим. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2
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2. За поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.3.33 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: 0,316 дка, 
находящ се в землището на град Кричим, местност „Горката”, при съседи: ПИ 39921.3.32; ПИ 
39921.3.39; ПИ 39921.3.34; ПИ 39921.3.29, актуван с акт за частна общинска собственост № 
710 от 20.01.2011 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 158, том 2, 
рег. № 851 от 25.01.2011 г. 

Годишна наемна цена в размер на 17,80 лв. /седемнадесет лева и осемдесет 
стотинки/ представляваща достигнатата на публичния търг цена. Цената се заплаща 
авансово, до 10-то число на първия месец от всяка наемна година в лева на касата на община 
Кричим или по банков път, по следната бюджетна сметка на община Кричим: 

IBAN: BG 41 CECB 9790 8466 9757 00, 
ВIC: CECBBGSF, код за плащане: 444200, 
Банка ЦКБ АД – клон Пловдив – офис Кричим. 

 
3. За поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.3.54 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: 1,154 дка, 
находящ се в землището на град Кричим, местност „Горката”, при съседи: 39921.3.55; ПИ 
39921.3.52; ПИ 39921.3.73; ПИ 39921.3.8 и ПИ 39921.3.62, актуван с акт за частна общинска 
собственост № 709 от 20.01.2011 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под 
номер 159, том 2, рег. № 852 от 25.01.2011 г. 

Годишна наемна цена в размер на 63,70 лв. /шестдесет и три лева и седемдесет 
стотинки/ представляваща достигнатата на публичния търг цена. Цената се заплаща 
авансово, до 10-то число на първия месец от всяка наемна година в лева на касата на община 
Кричим или по банков път, по следната бюджетна сметка на община Кричим: 

IBAN: BG 41 CECB 9790 8466 9757 00, 
ВIC: CECBBGSF, код за плащане: 444200, 
Банка ЦКБ АД – клон Пловдив – офис Кричим. 

 
4. За поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.3.66 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: 0,354 дка, 
находящ се в землището на град Кричим, местност „Горката”, при съседи: 39921.3.53; ПИ 
39921.3.6; ПИ 39921.3.8; ПИ 39921.3.7, актуван с акт за частна общинска собственост № 723 
от 21.01.2011 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 164, том 2, рег. № 
857 от 25.01.2011 г. 

Годишна наемна цена в размер на 19,70 лв. /деветнадесет лева и седемдесет 
стотинки/ представляваща достигнатата на публичния търг цена. Цената се заплаща 
авансово, до 10-то число на първия месец от всяка наемна година, в лева на касата на община 
Кричим или по банков път, по следната бюджетна сметка на община Кричим: 

IBAN: BG 41 CECB 9790 8466 9757 00, 
ВIC: CECBBGSF, код за плащане: 444200, 
Банка ЦКБ АД – клон Пловдив – офис Кричим. 

 
5. За поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.3.67 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: 0,760 дка, 
находящ се в землището на град Кричим, местност „Горката”, при съседи: ПИ 39921.3.53; ПИ 
39921.3.11; ПИ 39921.3.55; ПИ 39921.3.62 и ПИ 39921.3.10, актуван с акт за частна общинска 
собственост № 725 от 21.01.2011 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под 
номер 163, том 2, рег. № 856 от 25.01.2011 г. 

Годишна наемна цена в размер на 42,00 лв. /четиридесет и два лева/ представляваща 
достигнатата на публичния търг цена. Цената се заплаща авансово, до 10-то число на първия 
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месец от всяка наемна година в лева на касата на община Кричим или по банков път, по 
следната бюджетна сметка на община Кричим: 

IBAN: BG 41 CECB 9790 8466 9757 00, 
ВIC: CECBBGSF, код за плащане: 444200, 
Банка ЦКБ АД – клон Пловдив – офис Кричим. 

 
6. За поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.3.68 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: 0,629 дка, 
находящ се в землището на град Кричим, местност „Горката”, при съседи: ПИ 39921.3.29; ПИ 
39921.3.57; ПИ 39921.3.52; ПИ 39921.3.74 и ПИ 39921.3.55, актуван с акт за частна общинска 
собственост № 727 от 21.01.2011 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под 
номер 161, том 2, рег. № 854 от 25.01.2011 г. 

Годишна наемна цена в размер на 34,45 лв. /тридесет и четири лева и четиридесет и 
пет стотинки/ представляваща достигнатата на публичния търг цена. Цената се заплаща 
авансово, до 10-то число на първия месец от всяка наемна година в лева на касата на община 
Кричим или по банков път, по следната бюджетна сметка на община Кричим: 

IBAN: BG 41 CECB 9790 8466 9757 00, 
ВIC: CECBBGSF, код за плащане: 444200, 
Банка ЦКБ АД – клон Пловдив – офис Кричим. 

 
7. За поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.3.70 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: 0,736 дка, 
находящ се в землището на град Кричим, местност „Горката”, при съседи: 39921.3.53; ПИ 
39921.3.9; ПИ 39921.3.5; ПИ 39921.3.3 и ПИ 39921.3.2, актуван с акт за частна общинска 
собственост № 726 от 21.01.2011 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под 
номер 162, том 2, рег. № 855 от 25.01.2011 г. 

Годишна наемна цена в размер на 40,80 лв. /четиридесет лева и осемдесет стотинки/ 
представляваща достигнатата на публичния търг цена. Цената се заплаща авансово, до 10-то 
число на първия месец от всяка наемна година в лева на касата на община Кричим или по 
банков път, по следната бюджетна сметка на община Кричим: 

IBAN: BG 41 CECB 9790 8466 9757 00, 
ВIC: CECBBGSF, код за плащане: 444200, 
Банка ЦКБ АД – клон Пловдив – офис Кричим. 

 
8. За поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.3.71 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: 0,228 дка, 
находящ се в землището на град Кричим, местност „Горката”, при съседи: 39921.3.7; ПИ 
39921.3.53; ПИ 39921.3.8; ПИ 39921.3.5 и ПИ 39921.3.9, актуван с акт за частна общинска 
собственост № 724 от 21.01.2011 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под 
номер 185, том 2, рег. № 879 от 25.01.2011 г. 

Годишна наемна цена в размер на 12,40 лв. /дванадесет лева и четиридесет 
стотинки/ представляваща достигнатата на публичния търг цена. Цената се заплаща 
авансово, до 10-то число на първия месец от всяка наемна година в лева на касата на община 
Кричим или по банков път, по следната бюджетна сметка на община Кричим: 

IBAN: BG 41 CECB 9790 8466 9757 00, 
ВIC: CECBBGSF, код за плащане: 444200, 
Банка ЦКБ АД – клон Пловдив – офис Кричим. 
 
ІV. След влизане в сила на настоящата заповед, същата да бъде връчена на 

спечелилият публичния търг участник. 
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V. Заповедта да бъде съобщена на участниците по реда на чл. 61 от АПК. Препис от 
нея да се обяви в сградата на общинската администрация на място, достъпно за всички 
заинтересовани лица, както и на интернет страницата на общината. 

 
Въз основа на влязлата в сила заповед в 7-дневен срок да се пристъпи към сключване 

на договори за наем на отдаваните поземлени имоти - частна общинска собственост, съгласно 
т. ІІІ от настоящата заповед 
 

Контрол по изпълнението ѝ възлагам на инж. Светлана Рангелова – Директор 
дирекция „УТГРМДТХД” при община Кричим. 

 
На основание чл. 145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс настоящата 

заповед подлежи на обжалване пред Административен съд – Пловдив в 14-дневен срок от 
получаването ѝ. 
 
 
 
 
АТАНАС КАЛЧЕВ /П/ заличено обстоятелство по 
 чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 679/2016 
Кмет на община Кричим 
 
 
 


