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О Б Я В Я В А 
І.  Да  се  проведе  публичен  търг  с  тайно  наддаване  за  продажба  на 

незастроен  неурегулиран  поземлен  имот    частна  общинска  собственост  с 
кадастрален  идентификатор  39921.92.77  по  кадастралната  карта  на  гр. 
Кричим,  одобрена  със  заповед  №  РД1813/19.02.2009  г.  на  Изпълнителния 
директор  на  АГКК  –  София,  изменена  със  Заповед  №  КД1416305  от 
21.02.2013  г. на началника на СГКК – Пловдив),  с площ от 353  кв.м,  трайно 
предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: за друг 
вид производствен, складов обект, находящ се в гр. Кричим, м. „Адалъка” при 
съседи:  поземлени  имоти  с  идентификатори:  39921.93.19;  39921.90.447, 
39921.90.443, 39921.90.520, ПИ 39921.92.76, актуван с акт за частна общинска 
собственост №  1118  от  06.03.2013  г.,  вписан  в  Служба по  вписванията  –  гр. 
Пловдив 
под № 132, том 14 на 07.03.2013 г.: 

1.1.  начална  тръжна  цена  в  размер  на  4  236  /четири  хиляди  двеста 
тридесет и шест/ лева без ДДС. 

1.2. депозит за участие в размер на 424 /четиристотин двадесет и четири/ 
лева. 

ІІ. Депозита за участие е вносим в брой в касата на Община Кричим или по 
сметка: 
BG28CECB97903366975700; CECBBGSF ЦКБ АД – клон „Пловдив – България” 

ІІІ. Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 11.06.2013 г. от 
10 ч., в зала № 21 
на общинска администрация, пл. „Обединение” № 3 

ІV.  Размер  на  таксата  за  получаване  на  тръжната  документация  –  50  лв. 
/петдесет лева/ с ДДС, внесени в касата на общината или платими по банков 
път по сметка на община Кричим ЦКБ АД – клон „Пловдив – България”, IBAN: 
BG41CECB97908466975700 IBC: CECBBGSF, код за плащане 447000. 

Краен срок за представяне на документацията за участие – 17 часа 
на 10.06.2013 г., в Общински център за информация и услуги; 

Лице  за  контакти:  инж.Светлана  Рангелова  –  директор  дирекция 
„УТОСИДГР”, стая № 28, тел. 03145 / 20 – 47. 
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О Б Я В Я В А 
Публичен  конкурс  за  отдаване  под  наем  на  помещения,  публична 

общинска  собственост  –  лекарски  кабинети,  намиращи  се  в  сградата  на 
„Поликлиника – гр.Кричим”, бул.”Тракия” № 25,  (поземлен имот с кадастрален 
идентификатор  39921.502.406  по  кадастралната  карта  и  кадастралните 
регистри  на  гр.  Кричим,  одобрена  със  заповед  №  РД1813  от  19.02.2009 
година  изпълнителния  директор  на  Агенцията  по  геодезия,  картография  и 
кадастър) 

1. Условия за провеждане на конкурса: 
  Началната  конкурсна  цена  за  всяко  помещение  се  определя 
съгласно Тарифата на община Кричим, приета с Решение № 112, взето 
с Протокол № 17 от 05.03.2009 г. на ОбС – гр.Кричим. 

  Срок на договора за отдаване под наем – 5 години; 
2.  Други условия: 
  В конкурса имат право да участват само търговци, с регистрирана 
индивидуална или групова практика за първична или специализирана 
медицинска  помощ,  регистрирани  по  реда  на  чл.  40  от  Закона  за 
лечебните заведения; 

  Участниците да нямат финансови задължения към община Кричим; 

3.  Стойността  на  конкурсната  документация  е  в  размер  на  40.00  лева 
(четиридесет  лева),  платими  по  банков  път  по  сметка  на  Община  Кричим 
BG41CECB97908466975700;  CECBBGSF  ЦКБ  АД  –  клон  „Пловдив  – 
България”, бюджетен параграф 448007 или внесени в касата на общината. 

4.Публично  оповестеният  конкурс  ще  се  проведе  на  30.04.2013  г.  от 
14.00  часа  в  зала  №  21  на  Общинска  администрация  –  гр.  Кричим,  пл. 
«Обединение» № 3 

5. Краен срок за представяне на предложенията и документите за участие 
в  публично  оповестения  конкурс  е  16.30  часа  на  29.04.2013  г.  в  Общински 
център  за  информация  и  услуги  към  Общинска  администрация  –  гр.  Кричим, 
стая № 13. 

6.Оглед на имотите може да се прави от всяко лице, закупило конкурсна 
документация всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа до 29.04.2013 г. 

7.  Условията  за  провеждането  на  публично  оповестения  конкурс  са 
разписани подробно в утвърдената конкурсна  документация. 

Лице  за  контакти:  Светлана  Рангелова  –  Директор  дирекция 
„УТОСИДГР”, стая № 28, тел. 03145 / 20 – 47 
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О Б Я В Я В А
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І. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими  имоти 
 частна общинска собственост, а именно: 

1. Поземлен имот – УПИ IX – 502.549 – за стопанска и търговска дейност, 
кв. 131, по регулационния план на гр.Кричим, одобрен със Заповед № 902 от 
1982 г. и изменен със Заповед № РД 1500411 от 26.09.2011 г. на временно 
изпълняващия  длъжността  кмет  на  община  Кричим(поземлен  имот  с 
кадастрален  идентификатор  39921.502.549  по  кадастралната  карта  на  гр. 
Кричим,  одобрена  със  заповед  №  РД1813/19.02.2009  г.  на  Изпълнителния 
директор  на  АГКК  –  София,  изменена  със  Заповед  №  КД14161648  от 
13.12.2011 г. на началника на СГКК – Пловдив), целият с площ от 2 012 кв.м, 
находящ  се  в  гр.  Кричим,  бул.  „Тракия”,  актуван  с  акт  за  частна  общинска 
собственост №  1114  от  29.12.2011  г.,  вписан  в  Служба по  вписванията  –  гр. 
Пловдив под № 41, том 97 на 30.12.2011 г.: 

1.1.  начална  тръжна  цена  в  размер  на  30  180  /тридесет  хиляди  сто  и 
осемдесет/ лева без ДДС. 

1.2.  депозит  за  участие  в  размер  на  3  018  /три  хиляди  и  осемнадесет/ 
лева. 

2. Поземлен имот – УПИ VI – 502.550 – за стопанска и търговска дейност, 
кв. 131, по регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902 от 
1982 г. и изменен със Заповед № РД 1500411 от 26.09.2011 г. на временно 
изпълняващия  длъжността  кмет  на  община  Кричим  (поземлен  имот  с 
кадастрален  идентификатор  39921.502.550  по  кадастралната  карта  на 
гр.Кричим, одобрена със заповед № РД1813/19.02.2009 г. на Изпълнителния 
директор  на  АГКК  –  София,  изменена  със  Заповед  №  КД14161648  от 
13.12.2011 г. на началника на СГКК – Пловдив), целият с площ от 2 139 кв.м, 
находящ се в гр. Кричим, бул. „Тракия”, ведно с построената в него през 1955 
г. сграда с кадастрален идентификатор 39921.502.550.1, със застроена площ от 
114  кв.м,  брой  етажи:  1  с  предназначение:  друг  вид  сграда  за  обитаване, 
актувани  с  акт  за  частна  общинска  собственост  №  1115  от  29.12.2011  г., 
вписан в Служба по вписванията – гр.Пловдив под № 32, том 97 на 30.12.2011 
г.: 

2.1.  начална  тръжна  цена  в  размер  на  48  000  /четиридесет  и  осем 
хиляди/ лева без ДДС; 

2.2. депозит за участие в размер на 4 800 /четири хиляди и осемстотин/ 
лева. 
ІІ. Депозита за участие е вносим в брой в касата на Община Кричим или по 

сметка:  BG28CECB97903366975700;  CECBBGSF  ЦКБ  АД  –  клон  „Пловдив  – 
България” 

ІІІ. Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 30.04.2013 г. от 
10 ч., в зала № 21 на общинска администрация, пл. „Обединение” № 3 

ІV.  Размер  на  таксата  за  получаване  на  тръжната  документация  –  50  лв. 
/петдесет лева/ с ДДС, внесени в касата на общината или платими по банков 
път по сметка на община Кричим ЦКБ АД – клон „Пловдив – България”, IBAN: 
BG41CECB97908466975700 IBC: CECBBGSF, код за плащане 447000.



Краен срок за представяне на документацията за участие – 17 часа 
на 29.04.2013 г., в Общински център за информация и услуги; 

Лице  за  контакти:  инж.Светлана  Рангелова  –  директор  дирекция 
„УТОСИДГР”, стая № 28, тел. 03145 / 20 – 47. 
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О Б Я В Я В А 

І. Публично оповестен конкурс за отдаване под наем заедно и/или поотделно 
на  части  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 №  420/24.03.2010  г., 
разпределени както следва: Отвори_Разгледай >> 
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ЗАПОВЕД 
№ РД1500302 ГР. КРИЧИМ, 18 СЕПТЕМВРИ 2012 ГОДИНА 

На основание чл. 35, ал. 6 от Закона за общинската собственост и чл. чл.75 и 
76 от Наредбата за реда за придобиване, управление 

и разпореждане с общинско имущество, във връзка с утвърден от кмета на 
община Кричим на 17септември 2012 година протокол на комисията, назначена 
със заповед № Р Д 1500297 от 11.09.2012 г. на кмета на община Кричим, за 

резултатите от проведен публичен 
търг с тайно наддаване, проведен на 12 септември 2012 година, за продажба 

на недвижим имот — частна общинска собственост 
Отвори_Разгледай >> 

ОБЯВА 

за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим 
имот – частна общинска собственост, а именно: 

1.  поземлен  имот  с  идентификатор  39921.501.709  по  кадастралната  карта  и 
кадастралните  регистри  на  град  Кричим,  община  Кричим,  област  Пловдив 
одобрени  със  заповед  №  РД1813  от  19.02.2009  година  на  изпълнителния 
директор  на  Агенцията  по  геодезия,  картография  и  кадастър,  последно

mailto:kmet_krichim@abv.bg
http://www.krichim.bg/web/obyava_01%202013.pdf
mailto:kmet_krichim@abv.bg
http://www.krichim.bg/web/18zapoved0912.pdf


изменение  със  заповед № КД14161477  от  07.11.2011  година  на  началника 
на Службата по геодезия, картография и кадастър – Пловдив, находящ се в гр. 
Кричим  4220,  бул.  „Родопи”,  с  площ:  1547  кв.  м,  трайно  предназначение  на 
територията:  урбанизирана,  начин  на  трайно  ползване:  за  търговски  обект, 
комплекс  (УПИ  ХІV501.709,  за  стопанска  и  търговска  дейност,  кв.  80  по 
регулационния  план  на  гр.  Кричим,  одобрен  със  заповед  №  902  от  1982 
година),  при  съседи  –  поземлени  имоти  с  кадастрални  идентификатори: 
39921.501.639,  39921.501.683,  39921.504.1,  39921.501.708,  39921.501.610; 
актуван  с  акт  за  частна  общинска  собственост № 1116  от  16.01.2012  година, 
вписан в Служба по вписванията под № 25, том 2, 626 от 17.01.2012 година 
2. началната тръжна цена е 23 205 (двадесет и три хиляди двеста и пет) лева 
без данък върху добавената стойност; 
3.  публичният  търг  с  тайно  наддаване  ще  се  проведе  на  12  септември  2012 
година  от  11:00  часа  в  сградата  на  Общинска  администрация  –  гр.  Кричим, 
зала 21 – гр. Кричим, пл. „Обединение” № 3; 
4. депозитът за участие в търга е 2 320 (две хиляди триста и двадесет лева), 
който се внася в брой в касата на Общинска администрация – гр. Кричим или 
по  сметка  на Община Кричим  в  „ЦКБ” АД –  клон  „Пловдив  –  България”,  BIC: 
CECBBGSF, IBAN: BG28CECB97903366975700. 
5. размер на таксата за закупуване на тръжната документация е 60 (шестдесет) 
лева  с  включен  данък  върху  добавената  стойност,  платими по  банков  път  по 
сметка  на  Община  Кричим  в  ЦКБ  АД  –  клон  „Пловдив  – България”,  BIC: 
CECBBGSF,  IBAN:  BG41CECB97908466975700,  код  за  плащане  447000, 
или  внесени  в  касата  на  Общинска  администрация  –  гр.  Кричим.  Тръжната 
документация се закупува в срок до 5 септември 2012 година, включително, и 
се  получава  от  Общински  център  за  информация  и  услуги  в  сградата  на 
Общинска  администрация  –  гр.  Кричим  след  представяне  на  съответния 
платежен документ  за плащане на  таксата  за закупуването й. Заявленията за 
участие в публичния търг с тайно наддаване се подават в Общински център за 
информация и  услуги  в  сградата  на Общинска  администрация –  гр.  Кричим  в 
град Кричим, пл. „Обединение” № 3 до 17:00 часа на 10 септември 2012 година 
на  ръка,  по  пощата  или  с  куриерска  служба. Меродавни  са  датата  и  часа  на 
постъпване  на  заявлението  в  Общинска  администрация,  а  не  пощенското 
клеймо или датата на куриерската пратка; 

Условията  за  провеждането  на  публично  оповестения  търг  с  тайно 
наддаване са разписани подробно в утвърдената тръжна документация. 

Лице за контакти: инж. Светлана Рангелова – директор дирекция 
„УТОСИДГР”, стая № 28, тел. 03145/20 47.


