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

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

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 86 

Протокол № 12 от 01.09.2020 година 

ОТНОСНО:  Предложение от Атанас Калчев – Кмет на община Кричим, 
относно даване на съгласие за промяна начина на трайно ползване на недвижим имот с 
идентификатор 39921.4.306 по КККР на гр. Кричим, с площ от 8 481 кв. м., находящ се 
в землището на община Кричим, в местността „Манастира”, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на трайно ползване: пасище, е публична общинска 
собственост, съгласно акт за публична общинска собственост № 467 от 22.07.2010 г., 
вписан в Служба по вписвания, гр. Пловдив под номер 61, рег. № 16 579, том 43 от 
27.07.2010 г., за други земеделски нужди. 
Вносител: Атанас Калчев – Кмет на община Кричим 
Докладва: Златка Маринова – Заместник-кмет на община Кричим 
Становища: ПК по устройство на територията, инфраструктура, благоустрояване, 
строителство, енергийна политика, общинска собственост и комунална дейност и ПК 
по местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация и чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, във 
връзка с чл. 25, ал. 9 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи и чл. 78а от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи и след проведеното ПОИМЕННО гласуване, 
Общински съвет при община Кричим 

                                                          РЕШИ: 

1. Дава съгласие да бъдат предприети действия за промяна начина на трайно 
ползване на имот 39921.4.306 по КККР на гр. Кричим, с площ от 8 481 кв. м., 
находящ се в землището на община Кричим, в местността „Манастира”, трайно 
предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: пасище, 
категория на поземления имот: 9, публична общинска собственост, съгласно акт 
за публична общинска собственост № 467 от 22.07.2010 г., вписан в Служба по 
вписвания, гр. Пловдив под номер 61, рег. № 16 579, том 43 от 27.07.2010 г. за други 
земеделски нужди. 

2. Възлага на Кмета на община Кричим да предприеме всички необходими 
правни и фактически действия, свързани с изпълнението на настоящото решение.  

Приложение: 
1. Заверено копие на акт за публична общинска собственост № 467 от 22.07.2010 г., вписан 

в Служба по вписвания, гр. Пловдив под номер 61, рег. № 16 579, том 43 от 27.07.2010 г. 
2. Скица № 15-753568-19.08.2020 г. на СГКК – гр. Пловдив; 
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3.  Удостоверение за характеристики на поземлен имот изх. № 25-196935/19.08.2020 г. на 
СГКК – гр. Пловдив; 

4. Писмо вх. № ОУ-02-12-59#2/27.07.2020 г. от ОСЗ - Стамболийски. 
5. Писмо вх. № РД-02-14-398#3/ 12.08.2020 г. от директора на РИОСВ – Пловдив. 
6. ДВ бр. 36/1966 г. 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие след направените разисквания и   
проведеното поименно гласуване в изпълнение на изискванията на чл. 27, ал. 5 от 
ЗМСМА и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, във връзка 
с чл. 25, ал. 9 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 78а от 
Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи, като взе предвид фактическите и правни основания в Предложение с вх. № РД-
01-08-161/20.08.2020 год. от  Кмета на община Кричим, положителните становища на 
постоянните комисии към ОбС – Кричим: ПКУТИБСЕПОСКД и ПКМСОРЗ, и с цел 
създаване на предпоставки за реализиране на процедура по промяна на НПТ на имот с
идентификатор 39921.4.306 по реда на ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ, което е от съществено 
значение за възстановяване, ползване и експлоатация на манастира, находящ се в ПИ 
39921.4.306, което от своя страна ще задоволи обществени интереси развитие на 
туризма, за задоволяване на обществени нужди и потребности, за съхраняване на 
културни и исторически дадености в територии, и части от тях, които не засягат 
защитените такива, какъвто е и конкретния имот, както и при отчитане и съобразяване 
с действащото към момента национално законодателство. 

.

Общ брой общински съветници: 13 
Брой присъствали на гласуването: 12 
ГЛАСУВАЛИ:  
„ЗА” –  12 /дванадесет/; 
„ПРОТИВ” –  няма; 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 

Протоколчик:  
/Кр. Манолова/ 

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

АХ/КМ 


