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ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т  ПРИ  ОБЩИНА К Р И Ч И М 
4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3, 

тел. 03145/2346, факс 03145/2351 
email: obs_krichim@abv.bg 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 306 

Протокол № 31 от 02.04.2015 година 

ОТНОСНО:  Предложение  от  Атанас  Стефанов  Калчев  –  Кмет  на  община  Кричим, 
относно продажба  чрез  публичен  търг  с  тайно  наддаване  на  земеделски  земи,  частна 
общинска собственост, находящи се в землището на град Кричим. 
Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на община Кричим 
Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на община Кричим 
Становища: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и 
общинска собственост; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред 
и законност. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 
Закона  за  общинската  собственост,  във  връзка  с  чл.  60,  ал.  1  от  НРПУРОИ  и  в 
изпълнение  на  Програмата  за  управление  и  разпореждане  с  имотите  –  общинска 
собственост в община Кричим през 2015 г., и след проведеното поименно гласуване, 
Общински съвет при община Кричим 

Р Е Ш И: 

І. Дава съгласие за продажба чрез търг с тайно наддаване на земеделски земи, 
частна общинска собственост, находящи се в землището на град Кричим, както следва: 

1.  Поземлен  имот  с  кадастрален  идентификатор  39921.83.15  по  КК  на  град 
Кричим, одобрена със Заповед № РД1813 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор 
на АГКК – гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива 
и площ: 1,294 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност „Адалъка”, при 
съседи: 39921.83.18; ПИ 39921.83.407; ПИ 39921.83.22; ПИ 39921.83.39, актуван с акт 
за частна общинска собственост № 357 от 01.02.2010 г., вписан в Служба по вписвания 
– гр. Пловдив под номер 6, том 5, рег. № 1883 от 04.02.2010 г. 

1.1.  Одобрява  пазарната  оценка  за  описания  в  т.  1.  имот,  изготвена  от 
„КОМПЛЕКСИНВЕСТ”  ООД    гр.  Пазарджик,  която  е  в  размер  на  647  /шестстотин 
четиридесет  и  седем/  лева,  и  определя  същата  като  начална  тръжна  цена  при 
провеждане на публичния търг. 

Данъчна оценка на имота, съгласно удостоверение по чл. 264, ал. 1 от ДОПК с 
изх.  №  ФБ030369/29.01.2015  г.  –  166,90  лв.  /сто  шестдесет  и  шест  лева  и 
деветдесет  стотинки /. 

1.2. Определя депозит за участие в размер на 65,00 лв. /шестдесет и пет/.
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2.  Поземлен  имот  с  кадастрален  идентификатор  39921.83.12  по  КК  на  град 
Кричим, одобрена със Заповед № РД1813 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор 
на АГКК – гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива 
и площ: 0,799 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Адалъка”, при 
съседи:  ПИ  39921.83.22;  ПИ  39921.83.407;  ПИ  39921.83.35;  ПИ  39921.83.41; 
39921.83.21,  актуван  с  акт  за  частна  общинска  собственост  №  359  от  01.02.2010  г., 
вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 10, том 5, рег. № 1887 от 
04.02.2010 г. 

2.1.  Одобрява  пазарната  оценка  за  описания  в  т.  2.  имот,  изготвена  от 
„КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД  гр. Пазарджик, която е в размер на 400 /четиристотин/ 
лева, и определя същата като начална тръжна цена при провеждане на публичния търг. 

Данъчна оценка на имота, съгласно удостоверение по чл. 264, ал. 1 от ДОПК с 
изх № ФБ030370/29.01.2015 г. – 103,10  лв. /сто и три лева и десет стотинки/. 

2.2. Определя депозит за участие в размер на 40,00 лв. /четиридесет/ лева. 

3.  Поземлен  имот  с  кадастрален  идентификатор  39921.83.35  по  КК  на  град 
Кричим,    одобрена  със  Заповед  №  РД1813  от  19.02.2009  г.  на  Изпълнителния 
директор  на  АГКК  –  гр.  София,  представляващ  земеделска  земя  с  начин  на  трайно 
ползване: нива и площ: 2,245 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: 
„Адалъка”,  при  съседи:  ПИ  39921.83.41;  ПИ  39921.83.12;  ПИ  39921.83.407;  ПИ 
39921.83.24; ПИ 39921.83.42, актуван с акт  за частна общинска собственост № 356 от 
01.02.2010 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 7, том 5, рег. 
№ 1884 от 04.02.2010 г. 

3.1.  Одобрява  пазарната  оценка  за  описания  в  т.  3  имот,  изготвена  от 
„КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД    гр. Пазарджик,  която  е  в  размер на  1  123  /хиляда  сто 
двадесет и три/ лева, и определя същата като начална тръжна цена при провеждане на 
публичния търг. 

Данъчна оценка на имота, съгласно удостоверение по чл. 264, ал. 1 от ДОПК с 
изх.  №  ФБ030368/29.01.2015  г.  –  289,60    лв.  /двеста  осемдесет  и  девет  лева  и 
шестдесет стотинки/. 

3.2. Определя депозит за участие в размер на 113,00 лв. /сто и тринадесет/ лева. 

4.  Поземлен  имот  с  кадастрален  идентификатор  39921.83.21  по  КК  на  град 
Кричим, одобрена със Заповед № РД1813 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор 
на АГКК – гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива 
и площ: 0,435 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Адалъка”, при 
съседи:  ПИ  39921.83.12;  ПИ  39921.83.41;  ПИ  39921.83.22,  актуван  с  акт  за  частна 
общинска  собственост № 358 от  01.02.2010 г.,  вписан в Служба по  вписванията – гр. 
Пловдив, под номер 2, том 5, рег. № 1879 от 04.02.2010 г. 

4.1.  Одобрява  пазарната  оценка  за  описания  в  т.  4  имот,  изготвена  от 
„КОМПЛЕКСИНВЕСТ”  ООД    гр.  Пазарджик,  която  е  в  размер  на  218  /двеста  и 
осемнадесет/  лева,  и  определя  същата  като  начална  тръжна  цена  при  провеждане  на 
публичния търг. 

Данъчна оценка на имота, съгласно удостоверение по чл. 264, ал. 1 от ДОПК с 
изх.  №  ФБ030371/29.01.2015  г.  –  56,10    лв.  /петдесет  и  шест  лева  и  десет 
стотинки/. 

4.2. Определя депозит за участие в размер на 22,00 лв. /двадесет и два/ лева. 

5.  Поземлен  имот  с  кадастрален  идентификатор  39921.72.99  по  КК  на  град 
Кричим, одобрена със Заповед № РД1813 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор
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на  АГКК  –  гр.  София,  представляващ  земеделска  земя  с  начин  на  трайно  ползване: 
овощна градина и площ: 0,541 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: 
„Джевизлика”,  при  съседи:  ПИ  39921.72.87;  ПИ  39921.72.101;  ПИ  39921.72.102;  ПИ 
39921.72.100; ПИ 39921.72.113, актуван с акт за частна общинска собственост № 341 от 
21.02.2010 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 17 том 3, рег. 
№ 1147 от 26.01.2010 г. 

5.1.  Одобрява  пазарната  оценка  за  описания  в  т.  5  имот,  изготвена  от 
„КОМПЛЕКСИНВЕСТ”  ООД    гр.  Пазарджик,  която  е  в  размер  на  395  /триста 
деветдесет и пет/ лева, и определя същата като начална тръжна цена при провеждане на 
публичния търг. 

Данъчна оценка на имота, съгласно удостоверение по чл. 264, ал. 1 от ДОПК с 
изх.  №  ФБ030362/29.01.2015  г.  –  145,60  лв.  /сто  четиридесет  и  пет  лева  и 
шестдесет стотинки/. 

5.2. Определя депозит за участие в размер на 40,00 лв. /четиридесет/ лева. 

6.  Поземлен  имот  с  кадастрален  идентификатор  39921.72.96  по  КК  на  град 
Кричим, одобрена със Заповед № РД1813 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор 
на  АГКК  –  гр.  София,  представляващ  земеделска  земя  с  начин  на  трайно  ползване: 
овощна градина и площ: 0,721 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: 
„Джевизлика”,  при  съседи:  39921.72.95;  ПИ  39921.72.93;  ПИ  39921.72.94;  ПИ 
39921.72.112; ПИ 39921.72.98, актуван с акт за частна общинска собственост № 339 от 
21.01.2010 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 34, том 3, рег. 
№ 1172 от 26.01.2010 г. 

6.1.  Одобрява  пазарната  оценка  за  описания  в  т.  6  имот,  изготвена  от 
„КОМПЛЕКСИНВЕСТ”  ООД    гр.  Пазарджик,  която  е  в  размер  на  526  /петстотин 
двадесет и шест/ лева, и определя същата като начална тръжна цена при провеждане на 
публичния търг. 

Данъчна оценка на имота, съгласно удостоверение по чл. 264, ал. 1 от ДОПК с 
изх. № ФБ030363/29.01.2015 г. – 194,00 лв. /сто деветдесет и четири лева/. 

6.2. Определя депозит за участие в размер на 53,00 лв. /петдесет и три/ лева. 

7.  Поземлен  имот  с  кадастрален  идентификатор  39921.72.102  по  КК  на  град 
Кричим,    одобрена  със  Заповед  №  РД1813  от  19.02.2009  г.  на  Изпълнителния 
директор  на  АГКК  –  гр.  София,  представляващ  земеделска  земя  с  начин  на  трайно 
ползване: овощна градина и площ: 1,809 дка, находящ се в землището на град Кричим, 
местност:  „Джевизлика”,  при  съседи:  ПИ  39921.72.99;  ПИ  39921.72.101;  ПИ 
39921.72.97;  ПИ  39921.72.98;  ПИ  39921.72.112;  ПИ  39921.72.100,  актуван  с  акт  за 
частна общинска собственост № 334 от 21.01.2010 г., вписан в Служба по вписванията 
– гр. Пловдив, под номер 20, том 3, рег. № 1150 от 26.01.2010 г. 

7.1.  Одобрява  пазарната  оценка  за  описания  в  т.  7  имот,  изготвена  от 
„КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД  гр. Пазарджик, която е в размер на 1 320 /хиляда триста 
и  двадесет/  лева,  и  определя  същата  като  начална  тръжна  цена  при  провеждане  на 
публичния търг. 

Данъчна оценка на имота, съгласно удостоверение по чл. 264, ал. 1 от ДОПК с 
изх. № ФБ030364/29.01.2015 г. – 486,80 лв. /четиристотин осемдесет и шест лева и 
осемдесет стотинки/. 

7.2. Определя депозит за участие в размер на 132,00 лв. /сто тридесет и два/ лева. 

8.  Поземлен  имот  с  кадастрален  идентификатор  39921.72.100  по  КК  на  град 
Кричим, одобрена със Заповед № РД1813 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор
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на  АГКК  –  гр.  София,  представляващ  земеделска  земя  с  начин  на  трайно  ползване: 
овощна градина и площ: 0,537 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: 
„Джевизлика”,  при  съседи:  ПИ  39921.72.102;  ПИ  39921.72.112;  ПИ  39921.72.113; 
39921.72.99,  актуван  с  акт  за  частна  общинска  собственост  №  337  от  21.01.2010  г., 
вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 13, том 3, рег. № 1142 от 
26.01.2010 г. 

8.1.  Одобрява  пазарната  оценка  за  описания  в  т.  8  имот,  изготвена  от 
„КОМПЛЕКСИНВЕСТ”  ООД    гр.  Пазарджик,  която  е  в  размер  на  392  /триста 
деветдесет и два/ лева, и определя същата като начална тръжна цена при провеждане на 
публичния търг. 

Данъчна оценка на имота, съгласно удостоверение по чл. 264, ал. 1 от ДОПК с 
изх.  №  ФБ030365/29.01.2015г.  –  144,50  лв.  /сто  четиридесет  и  четири  лева  и 
петдесет стотинки/. 

8.2. Определя депозит за участие в размер на 40,00 лв. /четиридесет/ лева. 

9.  Поземлен  имот  с  кадастрален  идентификатор  39921.74.16  по  КК  на  град 
Кричим, одобрена със Заповед № РД1813 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор 
на АГКК – гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива 
и площ: 2 521 кв. м, находящ се в  землището на град Кричим, местност: „Чаирлъка”, 
при  съседи:  ПИ  39921.80.488;  ПИ  39921.74.17;  ПИ  39921.74.15;  ПИ  39921.74.14, 
актуван с акт за частна общинска собственост № 809 от 09.02.2011 г., вписан в Служба 
по вписванията – гр. Пловдив, под номер 134, том 7, рег. № 2438 от 11.02.2011 г. 

9.1.  Одобрява  пазарната  оценка  за  описания  в  т.  9  имот,  изготвена  от 
„КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД  гр. Пазарджик, която е в размер на 1 210 /хиляда двеста 
и  десет/  лева,  и  определя  същата  като  начална  тръжна  цена  при  провеждане  на 
публичния търг. 

Данъчна оценка на имота, съгласно удостоверение по чл. 264, ал. 1 от ДОПК с 
изх.  №  ФБ030396/10.02.2015  г.  –  22,70    лв.  /двадесет  и  два  лева  и  седемдесет 
стотинки/. 

9.2.  Определя  депозит  за  участие  в  размер  на  121,00  лв.  /сто  двадесет  и  един/ 
лева. 

10.  Поземлен  имот  с  кадастрален  идентификатор  39921.78.125  по  КК  на  град 
Кричим, одобрена със Заповед № РД1813 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор 
на АГКК – гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива 
и площ: 0,449 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Чаирлъка”, при 
съседи: ПИ  39921.78.34; ПИ  39921.78.33; ПИ  39921.78.74; ПИ  39921.78.35,  актуван  с 
акт  за  частна  общинска  собственост  №  406  от  16.03.2010  г.,  вписан  в  Служба  по 
вписванията – гр. Пловдив, под номер 78, том 21, рег. № 8364 от 23.04.2010 г. 

10.1.  Одобрява  пазарната  оценка  за  описания  в  т.  10  имот,  изготвена  от 
„КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД  гр. Пазарджик, която е в размер на 225 /двеста двадесет 
и пет/ лева, и определя същата като начална тръжна цена при провеждане на публичния 
търг. 

Данъчна оценка на имота, съгласно удостоверение по чл. 264, ал. 1 от ДОПК с 
изх. № ФБ030397/10.02.2015 г. – 9,30 лв. /девет лева и тридесет стотинки/. 

10.2. Определя депозит за участие в размер на 23,00 лв. /двадесет и три/ лева. 

11.  Поземлен  имот  с  кадастрален  идентификатор  39921.7.125  по  КК  на  град 
Кричим, одобрена със Заповед № РД1813 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор 
на АГКК – гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива



5 

и площ: 1,885 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Динката”, при 
съседи:  ПИ  39921.7.128;  ПИ  39921.7.124;  ПИ  39921.7.121;  ПИ  39921.7.123;  ПИ 
39921.7.126,  актуван  с  акт  за  частна  общинска  собственост  №  413  от  16.03.2010  г., 
вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 103, том 14, рег. № 5751 от 
23.03.2010 г. 

11.1.  Одобрява  пазарната  оценка  за  описания  в  т.  11  имот,  изготвена  от 
„КОМПЛЕКСИНВЕСТ”  ООД    гр.  Пазарджик,  която  е  в  размер  на  1  696  /хиляда 
шестстотин деветдесет и шест/ лева, и определя същата като начална тръжна цена при 
провеждане на публичния търг. 

Данъчна оценка на имота, съгласно удостоверение по чл. 264, ал. 1 от ДОПК с 
изх.  №  ФБ0303107/10.02.2015  г.  –  279,60  лв.  /двеста  седемдесет  и  девет  лева  и 
шестдесет стотинки/. 

11.2. Определя депозит за участие в размер на 170,00 лв. /сто и седемдесет/ лева. 

12.  Поземлен  имот  с  кадастрален  идентификатор  39921.8.22  по  КК  на  град 
Кричим, одобрена със Заповед № РД1813 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор 
на  АГКК  –  гр.  София,  представляващ  земеделска  земя  с  начин  на  трайно  ползване: 
овощна  градина  и  площ:  3  097  кв.  м,  находящ  се  в  землището  на  град  Кричим, 
местност: „Червенака”, при съседи: ПИ 39921.8.21; ПИ 39921.8.25; ПИ 39921.8.14; ПИ 
39921.8.18,  актуван  с  акт  за  частна  общинска  собственост  №  663  от  14.12.2010  г., 
вписан  в Служба  по  вписванията  –  гр. Пловдив,  под  номер  38,  том  79,  рег. №  38 от 
16.12.2010 г. 

12.1.  Одобрява  пазарната  оценка  за  описания  в  т.  12  имот,  изготвена  от 
„КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД   гр. Пазарджик, която е в размер на 2 168  /две хиляди 
сто  шестдесет  и  осем/  лева,  и  определя  същата  като  начална  тръжна  цена  при 
провеждане на публичния търг. 

Данъчна оценка на имота, съгласно удостоверение по чл. 264, ал. 1 от ДОПК с 
изх. № ФБ0303109/10.02.2015  г.  –  833,40    лв.  /осемстотин тридесет  и три  лева  и 
четиридесет стотинки/. 

12.2. Определя депозит за участие в размер на 217,00 лв. /двеста и седемнадесет/ 
лева. 

13.  Поземлен  имот  с  кадастрален  идентификатор  39921.8.7  по  КК  на  град 
Кричим,    одобрена  със  Заповед  №  РД1813  от  19.02.2009  г.  на  Изпълнителния 
директор  на  АГКК  –  гр.  София,  представляващ  земеделска  земя  с  начин  на  трайно 
ползване:  овощна  градина  и  площ:  2  718  кв.  м,  находящ  се  в  землището  на  град 
Кричим,  местност:  „Червенака”,  при  съседи:  ПИ  39921.50.32;  ПИ  39921.50.78;  ПИ 
39921.8.3;  ПИ  39921.8.95;  ПИ  39921.505.14;  ПИ  39921.8.6,  актуван  с  акт  за  частна 
общинска  собственост № 621 от  13.12.2010 г.,  вписан в Служба по  вписванията  – гр. 
Пловдив, под номер 178, том 79, рег. № 178 от 17.12.2010 г. 

13.1.  Одобрява  пазарната  оценка  за  описания  в  т.  13  имот,  изготвена  от 
„КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД   гр. Пазарджик, която е в размер на 2 446  /две хиляди 
четиристотин четиридесет и шест/ лева, и определя същата като начална тръжна цена 
при провеждане на публичния търг. 

Данъчна оценка на имота, съгласно удостоверение по чл. 264, ал. 1 от ДОПК с 
изх. № ФБ0303108/10.02.2015 г. – 795,00  лв. /седемстотин деветдесет и пет  лева/. 

13.2. Определя депозит за участие в размер на 245,00 лв.  /двеста четиридесет и 
пет/ лева.
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14.  Поземлен  имот  с  кадастрален  идентификатор  39921.8.70  по  КК  на  град 
Кричим,    одобрена  със  Заповед  №  РД1813  от  19.02.2009  г.  на  Изпълнителния 
директор  на  АГКК  –  гр.  София,  представляващ  земеделска  земя  с  начин  на  трайно 
ползване:  овощна  градина  и  площ:  2  599  кв.  м,  находящ  се  в  землището  на  град 
Кричим,  местност:  „Червенака”,  при  съседи:  ПИ  39921.8.86;  ПИ  39921.8.71;  ПИ 
39921.8.51;  ПИ  39921.8.66,  актуван  с  акт  за  частна  общинска  собственост №  620  от 
13.12.2010 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 177, том 79, 
рег. № 29673 от 17.12.2010 г. 

14.1.  Одобрява  пазарната  оценка  за  описания  в  т.  14  имот,  изготвена  от 
„КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД  гр. Пазарджик, която е в размер на 2 080 /две хиляди и 
осемдесет/  лева,  и  определя  същата  като  начална  тръжна  цена  при  провеждане  на 
публичния търг. 

Данъчна оценка на имота, съгласно удостоверение по чл. 264, ал. 1 от ДОПК с 
изх. № ФБ0303110/10.02.2015 г. – 699,40  лв. /шестстотин деветдесет и девет лева 
и четиридесет стотинки/. 

14.2. Определя депозит за участие в размер на 208,00 лв. /двеста и осем/ лева. 

15.  Поземлен  имот  с  кадастрален  идентификатор  39921.75.49  по  КК  на  град 
Кричим,    одобрена  със  Заповед  №  РД1813  от  19.02.2009  г.  на  Изпълнителния 
директор  на  АГКК  –  гр.  София,  представляващ  земеделска  земя  с  начин  на  трайно 
ползване: нива и площ: 2 146 кв. м, находящ се в землището на град Кричим, местност: 
„Чаирлъка”, при съседи: ПИ 39921.75.56; ПИ 39921.75.387; ПИ 39921.75.18, актуван с 
акт  за  частна  общинска  собственост  №  912  от  28.02.2011  г.,  вписан  в  Служба  по 
вписванията – гр. Пловдив, под номер 180, том 12, рег. № 4182 от 02.03.2011 г. 

15.1.  Одобрява  пазарната  оценка  за  описания  в  т.  15  имот,  изготвена  от 
„КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД    гр. Пазарджик,  която  е  в  размер  на  1  030    /хиляда  и 
тридесет/  лева,  и  определя  същата  като  начална  тръжна  цена  при  провеждане  на 
публичния търг. 

Данъчна оценка на имота, съгласно удостоверение по чл. 264, ал. 1 от ДОПК с 
изх.  №  ФБ0303100/10.02.2015  г.  –  19,30  лв.  /деветнадесет  лева  и  тридесет 
стотинки/. 

15.2. Определя депозит за участие в размер на 103,00 лв. /сто и три/ лева. 

16.  Поземлен  имот  с  кадастрален  идентификатор  39921.75.56  по  КК  на  град 
Кричим,    одобрена  със  Заповед  №  РД1813  от  19.02.2009  г.  на  Изпълнителния 
директор  на  АГКК  –  гр.  София,  представляващ  земеделска  земя  с  начин  на  трайно 
ползване: нива и площ: 1 618 кв. м, находящ се в землището на град Кричим, местност: 
„Чаирлъка”,  при  съседи:  ПИ  39921.75.55;  ПИ  39921.75.387;  ПИ  39921.75.18;  ПИ 
39921.75.49,  актуван  с  акт  за  частна  общинска  собственост  №  913  от  28.02.2011  г., 
вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 179, том 12, рег. № 4181 от 
02.03.2011 г. 

16.1.  Одобрява  пазарната  оценка  за  описания  в  т.  16  имот,  изготвена  от 
„КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД    гр. Пазарджик,  която  е  в  размер  на  777  /седемстотин 
седемдесет и седем/ лева, и определя същата като начална тръжна цена при провеждане 
на публичния търг. 

Данъчна оценка на имота, съгласно удостоверение по чл. 264, ал. 1 от ДОПК с 
изх.  №  ФБ030399/10.02.2015  г.  –  14,60  лв.  /четиринадесет  лева  и  шестдесет 
стотинки/. 

16.2. Определя депозит за участие в размер на 78,00 лв. /седемдесет и осем/ лева.
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17.  Поземлен  имот  с  кадастрален  идентификатор  39921.76.14  по  КК  на  град 
Кричим,    одобрена  със  Заповед  №  РД1813  от  19.02.2009  г.  на  Изпълнителния 
директор  на  АГКК  –  гр.  София,  представляващ  земеделска  земя  с  начин  на  трайно 
ползване:  овощна  градина  и  площ:  1  976  кв.  м,  находящ  се  в  землището  на  град 
Кричим,  местност:  „Чаирлъка”,  при  съседи:  ПИ  39921.76.60;  ПИ  39921.76.26;  ПИ 
39921.76.13; ПИ 39921.76.17, актуван с акт  за частна общинска собственост № 617 от 
13.12.2010 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 174, том 79, 
рег. № 29 670 от 17.12.2010 г. 

17.1.  Одобрява  пазарната  оценка  за  описания  в  т.  17  имот,  изготвена  от 
„КОМПЛЕКСИНВЕСТ”  ООД    гр.  Пазарджик,  която  е  в  размер  на  1  403  /хиляда 
четиристотин и три/ лева, и определя същата като начална тръжна цена при провеждане 
на публичния търг. 

Данъчна оценка на имота, съгласно удостоверение по чл. 264, ал. 1 от ДОПК с 
изх. № ФБ0303101/10.02.2015 г. – 69,40 лв. /шестдесет и девет лева и четиридесет 
стотинки/. 

17.2.  Определя  депозит  за  участие  в  размер  на  141,00  лв.  /сто  четиридесет  и 
един/ лева. 

18.  Поземлен  имот  с  кадастрален  идентификатор  39921.76.26  по  КК  на  град 
Кричим,    одобрена  със  Заповед  №  РД1813  от  19.02.2009  г.  на  Изпълнителния 
директор  на  АГКК  –  гр.  София,  представляващ  земеделска  земя  с  начин  на  трайно 
ползване: овощна градина и площ: 903 кв. м, находящ се в землището на град Кричим, 
местност:  „Чаирлъка”,  при  съседи: ПИ  39921.76.60; ПИ  39921.76.61; ПИ  39921.76.15; 
ПИ 39921.76.14; ПИ 39921.76.17, актуван с акт за частна общинска собственост № 629 
от 13.12.2010 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 186, том 79, 
рег. № 29 682 от 17.12.2010 г. 

18.1.  Одобрява  пазарната  оценка  за  описания  в  т.  18  имот,  изготвена  от 
„КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД  гр. Пазарджик, която е в размер на 641  /шестстотин и 
четиридесет и един/ лева, и определя същата като начална тръжна цена при провеждане 
на публичния търг. 

Данъчна оценка на имота, съгласно удостоверение по чл. 264, ал. 1 от ДОПК с 
изх.  №  ФБ0303102/10.02.2015  г.  –  31,70  лв.  /тридесет  и  един  лева  и  седемдесет 
стотинки/. 

18.2. Определя депозит за участие в размер на 65,00 лв. /шестдесет и пет/ лева. 

19.  Поземлен  имот  с  кадастрален  идентификатор  39921.76.28  по  КК  на  град 
Кричим,    одобрена  със  Заповед  №  РД1813  от  19.02.2009  г.  на  Изпълнителния 
директор  на  АГКК  –  гр.  София,  представляващ  земеделска  земя  с  начин  на  трайно 
ползване: овощна градина и площ: 235 кв. м, находящ се в землището на град Кричим, 
местност:  „Чаирлъка”,  при  съседи: ПИ  39921.76.24; ПИ  39921.76.54; ПИ  39921.76.17; 
ПИ 39921.76.65, актуван с акт за частна общинска собственост № 619 от 13.12.2010 г., 
вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 176, том 79, рег. № 29 672 от 
17.12.2010 г. 

19.1.  Одобрява  пазарната  оценка  за  описания  в  т.  19  имот,  изготвена  от 
„КОМПЛЕКСИНВЕСТ”  ООД    гр.  Пазарджик,  която  е  в  размер  на  170  /сто  и 
седемдесет/  лева,  и  определя  същата  като  начална  тръжна  цена  при  провеждане  на 
публичния търг. 

Данъчна оценка на имота, съгласно удостоверение по чл. 264, ал. 1 от ДОПК с 
изх. № ФБ030393/10.02.2015 г. – 8,20 лв. /осем лева и двадесет стотинки/. 

19.2. Определя депозит за участие в размер на 17,00 лв. /седемнадесет/ лева.
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20.  Поземлен  имот  с  кадастрален  идентификатор  39921.7.105  по  КК  на  град 
Кричим,    одобрена  със  Заповед  №  РД1813  от  19.02.2009  г.  на  Изпълнителния 
директор  на  АГКК  –  гр.  София,  представляващ  земеделска  земя  с  начин  на  трайно 
ползване: нива и площ: 1 517 кв. м, находящ се в землището на град Кричим, местност: 
„Динката”,  при  съседи:  ПИ  39921.7.109;  ПИ  39921.7.124;  ПИ  39921.7.110;  ПИ 
39921.7.106;  ПИ  39921.7.130;  ПИ  39921.7.129,  актуван  с  акт  за  частна  общинска 
собственост № 853 от 14.02.2011 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под 
номер 168, том 8, рег. № 2 859 от 17.12.2011 г. 

20.1.  Одобрява  пазарната  оценка  за  описания  в  т.  20  имот,  изготвена  от 
„КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД  гр. Пазарджик, която е в размер на 1 365 /хиляда триста 
шестдесет и пет/ лева, и определя същата като начална тръжна цена при провеждане на 
публичния търг. 

Данъчна оценка на имота, съгласно удостоверение по чл. 264, ал. 1 от ДОПК с 
изх. № ФБ0303105/10.02.2015 г. – 225,00 лв. /двеста двадесет и пет лева/. 

20.2. Определя депозит за участие в размер на 137,00 лв. /сто тридесет и седем/ 
лева. 

21.  Поземлен  имот  с  кадастрален  идентификатор  39921.76.53  по  КК  на  град 
Кричим,    одобрена  със  Заповед  №  РД1813  от  19.02.2009  г.  на  Изпълнителния 
директор  на  АГКК  –  гр.  София,  представляващ  земеделска  земя  с  начин  на  трайно 
ползване: овощна градина и площ: 2,336 дка, находящ се в землището на град Кричим, 
местност:  „Чаирлъка”,  при  съседи: ПИ  39921.76.55; ПИ  39921.76.58; ПИ  39921.76.43; 
ПИ  39921.76.52;  ПИ  39921.76.51;  ПИ  39921.76.66,  актуван  с  акт  за  частна  общинска 
собственост № 387 от 11.02.2010 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под 
номер 39, том 8, рег. № 3042 от 18.02.2010 г. 

21.1.  Одобрява  пазарната  оценка  за  описания  в  т.  21  имот,  изготвена  от 
„КОМПЛЕКСИНВЕСТ”  ООД    гр.  Пазарджик,  която  е  в  размер  на  1  660  /хиляда 
шестстотин  и  шестдесет/  лева,  и  определя  същата  като  начална  тръжна  цена  при 
провеждане на публичния търг. 

Данъчна оценка на имота, съгласно удостоверение по чл. 264, ал. 1 от ДОПК с 
изх. № ФБ030392/10.02.2015 г. – 82,00 лв. /осемдесет и два лева/. 

21.2. Определя депозит за участие в размер на 166,00 лв. /сто шестдесет и шест/ 
лева. 

22.  Поземлен  имот  с  кадастрален  идентификатор  39921.76.69  по  КК  на  град 
Кричим,    одобрена  със  Заповед  №  РД1813  от  19.02.2009  г.  на  Изпълнителния 
директор  на  АГКК  –  гр.  София,  представляващ  земеделска  земя  с  начин  на  трайно 
ползване:  овощна  градина  и  площ:  1  346  кв.  м,  находящ  се  в  землището  на  град 
Кричим,  местност:  „Чаирлъка”,  при  съседи:  ПИ  39921.76.67;  ПИ  39921.76.43;  ПИ 
39921.76.60; ПИ 39921.76.59  актуван  с  акт  за  частна  общинска  собственост № 637 от 
13.12.2010 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 193, том 79, 
рег. № 29 689 от 17.12.2010 г. 

22.1.  Одобрява  пазарната  оценка  за  описания  в  т.  22  имот,  изготвена  от 
„КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД  гр. Пазарджик, която е в размер на 930 /деветстотин и 
тридесет/  лева,  и  определя  същата  като  начална  тръжна  цена  при  провеждане  на 
публичния търг. 

Данъчна оценка на имота, съгласно удостоверение по чл. 264, ал. 1 от ДОПК с 
изх.  №  ФБ030391/10.02.2015  г.  –  47,20  лв.  /четиридесет  и  седем  лева  и  двадесет 
стотинки /.



9 

22.2. Определя депозит за участие в размер на 93,00 лв. /деветдесет и три/ лева. 

23.  Поземлен  имот  с  кадастрален  идентификатор  39921.78.58  по  КК  на  град 
Кричим,    одобрена  със  Заповед  №  РД1813  от  19.02.2009  г.  на  Изпълнителния 
директор  на  АГКК  –  гр.  София,  представляващ  земеделска  земя  с  начин  на  трайно 
ползване: нива и площ: 1 620 кв. м, находящ се в землището на град Кричим, местност: 
„Чаирлъка”,  при  съседи:  ПИ  39921.78.67;  ПИ  39921.78.65;  ПИ  39921.78.64;  ПИ 
39921.78.57; ПИ 39921.78.112, актуван с акт за частна общинска собственост № 920 от 
28.02.2011 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 168, том 12, 
рег. № 168 от 02.03.2011 г. 

23.1.  Одобрява  пазарната  оценка  за  описания  в  т.  23  имот,  изготвена  от 
„КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД   гр. Пазарджик, която е в размер на 810  /осемстотин и 
десет/ лева, и определя същата като начална тръжна цена при провеждане на публичния 
търг. 

Данъчна оценка на имота, съгласно удостоверение по чл. 264, ал. 1 от ДОПК с 
изх.  №  ФБ030390/10.02.2015  г.  –  33,50  лв.  /тридесет  и  три  лева  и  петдесет 
стотинки/. 

23.2. Определя депозит за участие в размер на 81,00 лв. /осемдесет и един/ лева. 

24.  Поземлен  имот  с  кадастрален  идентификатор  39921.7.108  по  КК  на  град 
Кричим,    одобрена  със  Заповед  №  РД1813  от  19.02.2009  г.  на  Изпълнителния 
директор  на  АГКК  –  гр.  София,  представляващ  земеделска  земя  с  начин  на  трайно 
ползване: нива и площ: 1 043 кв. м, находящ се в землището на град Кричим, местност: 
„Динката”,  при  съседи:  ПИ  39921.7.110;  ПИ  39921.7.111;  ПИ  39921.7.4;  ПИ 
39921.7.104; ПИ 39921.7.107, актуван с акт  за частна общинска собственост № 854 от 
14.02.2011 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 169, том 8, рег. 
№ 2 860 от 17.12.2011 г. 

24.1.  Одобрява  пазарната  оценка  за  описания  в  т.  24  имот,  изготвена  от 
„КОМПЛЕКСИНВЕСТ”  ООД    гр.  Пазарджик,  която  е  в  размер  на  522  /петстотин 
двадесет и два/ лева, и определя същата като начална тръжна цена при провеждане на 
публичния търг. 

Данъчна оценка на имота, съгласно удостоверение по чл. 264, ал. 1 от ДОПК с 
изх.  №  ФБ0303104/10.02.2015  г.  –  154,70  лв.  /сто  петдесет  и  четири  лева  и 
седемдесет стотинки/. 

24.2. Определя депозит за участие в размер на 53,00 лв. /петдесет и три/ лева. 

25.  Поземлен  имот  с  кадастрален  идентификатор  39921.7.1  по  КК  на  град 
Кричим,    одобрена  със  Заповед  №  РД1813  от  19.02.2009  г.  на  Изпълнителния 
директор  на  АГКК  –  гр.  София,  представляващ  земеделска  земя  с  начин  на  трайно 
ползване: нива и площ: 477 кв. м, находящ се в землището на град Кричим, местност: 
„Динката”,  при  съседи: ПИ  39921.7.15; ПИ  39921.7.6; ПИ  39921.7.2; ПИ  39921.7.128, 
актуван с акт за частна общинска собственост № 852 от 14.02.2011 г., вписан в Служба 
по вписванията – гр. Пловдив, под номер 75, том 9, рег. № 3023 от 18.12.2011 г. 

25.1.  Одобрява  пазарната  оценка  за  описания  в  т.  25  имот,  изготвена  от 
„КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД   гр. Пазарджик, която е в размер на 477 /четиристотин 
седемдесет и седем/ лева, и определя същата като начална тръжна цена при провеждане 
на публичния търг. 

Данъчна оценка на имота, съгласно удостоверение по чл. 264, ал. 1 от ДОПК с 
изх. № ФБ0303103/10.02.2015 г. – 70,80 лв. /седемдесет лева и осемдесет стотинки/.
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25.2.  Определя  депозит  за  участие  в  размер  на  48,00  лв.  /четиридесет  и  осем/ 
лева. 

26.  Поземлен  имот  с  кадастрален  идентификатор  39921.78.119  по  КК  на  град 
Кричим,    одобрена  със  Заповед  №  РД1813  от  19.02.2009  г.  на  Изпълнителния 
директор  на  АГКК  –  гр.  София,  представляващ  земеделска  земя  с  начин  на  трайно 
ползване: нива и площ: 1 622 кв. м, находящ се в землището на град Кричим, местност: 
„Чаирлъка”,  при  съседи:  ПИ  39921.78.101;  ПИ  39921.78.47;  ПИ  39921.78.44;  ПИ 
39921.78.43; ПИ 39921.78.46, актуван с акт  за частна общинска собственост № 823 от 
14.02.2011 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 183, том 8, рег. 
№ 2874 от 17.12.2011 г. 

26.1.  Одобрява  пазарната  оценка  за  описания  в  т.  26  имот,  изготвена  от 
„КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД   гр. Пазарджик, която е в размер на 811  /осемстотин и 
единадесет/  лева,  и  определя  същата  като  начална  тръжна  цена  при  провеждане  на 
публичния търг. 

Данъчна оценка на имота, съгласно удостоверение по чл. 264, ал. 1 от ДОПК с 
изх.  №  ФБ030398/10.02.2015  г.  –  33,60  лв.  /тридесет  и  три  лева  и  шестдесет 
стотинки/. 

26.2. Определя депозит за участие в размер на 82,00 лв. /осемдесет и два/ лева. 

27.  Поземлен  имот  с  кадастрален  идентификатор  39921.75.45  по  КК  на  град 
Кричим,    одобрена  със  Заповед  №  РД1813  от  19.02.2009  г.  на  Изпълнителния 
директор  на  АГКК  –  гр.  София,  представляващ  земеделска  земя  с  начин  на  трайно 
ползване: нива и площ: 900 кв. м, находящ се в землището на град Кричим, местност: 
„Чаирлъка”,  при  съседи:  ПИ  39921.75.44;  ПИ  39921.75.75;  ПИ  39921.75.48;  ПИ 
39921.75.47; ПИ 39921.75.43, актуван с акт  за частна общинска собственост № 917 от 
28.02.2011 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 171, том 12, 
рег. № 4173 от 02.03.2011 г. 

27.1.  Одобрява  пазарната  оценка  за  описания  в  т.  27  имот,  изготвена  от 
„КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД   гр. Пазарджик, която е в размер на 432 /четиристотин 
тридесет и два/ лева, и определя същата като начална тръжна цена при провеждане на 
публичния търг. 

Данъчна оценка на имота, съгласно удостоверение по чл. 264, ал. 1 от ДОПК с 
изх. № ФБ030394/10.02.2015 г. – 8,10 лв. /осем лева и десет стотинки/. 

27.2. Определя депозит за участие в размер на 44,00 лв.  /четиридесет и четири/ 
лева. 

28.  Поземлен  имот  с  кадастрален  идентификатор  39921.75.18  по  КК  на  град 
Кричим, одобрена със Заповед № РД1813 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор 
на АГКК – гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива 
и площ: 3 583 кв. м, находящ се в  землището на град Кричим, местност: „Чаирлъка”, 
при  съседи:  ПИ  39921.75.53;  ПИ  39921.75.51;  ПИ  39921.75.387;  ПИ  39921.75.75;  ПИ 
39921.75.49;  ПИ  39921.75.56;  ПИ  39921.75.55,  актуван  с  акт  за  частна  общинска 
собственост № 918 от 28.02.2011 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под 
номер 170, том 12, рег. № 4172 от 02.03.2011 г. 

28.1.  Одобрява  пазарната  оценка  за  описания  в  т.  28  имот,  изготвена  от 
„КОМПЛЕКСИНВЕСТ”  ООД    гр.  Пазарджик,  която  е  в  размер  на  1  720  /хиляда 
седемстотин  и  двадесет/  лева,  и  определя  същата  като  начална  тръжна  цена  при 
провеждане на публичния търг.
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Данъчна оценка на имота, съгласно удостоверение по чл. 264, ал. 1 от ДОПК с 
изх. № ФБ030395/10.02.2015 г. – 29,00  лв. /двадесет и девет лева/. 

28.2.  Определя  депозит  за  участие  в  размер  на  269,00  лв.  /двеста шестдесет  и 
девет/ лева. 

ІІ. Възлага на Кмета на община Кричим да открие процедура за провеждане на 
публичен търг с тайно наддаване за продажба на описаните имоти, както и да проведе 
процедурата  в  съответствие  с  разпоредбите  на  Глава  осма  от  Наредбата  за  реда  за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и сключи договори за 
продажба на имотите, предмет на процедурата. 

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

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

АХ/КМ
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