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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 

№ 117 

Протокол № 17 от 12.01.2021 година 
 

ОТНОСНО:  Докладна записка от Анка Хаджиева – Председател на Общински 

съвет при община Кричим, относно Писмо с изх. № АК-01-255#2/29.12.2020 г. на 

Областния управител на област Пловдив за връщане за ново обсъждане и съобразяване 

със законовите изисквания на Решение № 111, взето с протокол № 16 от 17.12.2020 г. на 

Общински съвет при община Кричим, във връзка с чл. 45, ал. 4 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация. 

Вносител: Анка Хаджиева – Председател на Общински съвет при община Кричим 

Докладва: Анка Хаджиева  - Председател на Общински съвет при община Кричим 

Становища: ПК по местно самоуправление, обществен ред и законност; ПК по бюджет, 

финанси, европейски програми и проекти, местно развитие; ПК по устройство на 

територията, инфраструктура, благоустрояване, строителство, енергийна политика, 

общинска собственост и комунална дейност и  ПК по социални дейности, образование, 

култура към ОбС. 

 

 

На основание чл. 45, ал. 7 и ал. 9 от ЗМСМА, във връзка с Писмо изх. № АК- 

01-255#2/29.12.2020 г. от Областния управител на област Пловдив за връщане за ново 

обсъждане на Решение № 111, взето с протокол № 16 от 17.12.2020 г. на Общински 

съвет при община Кричим, относно даване на съгласие за промяна начина на трайно 

ползване на недвижими имоти с поземлени идентификатори: 39921.4.857, с НТП: 

пасище, с площ от 49,058 дка, местност „Арманджик”; 39921.4.318, с НТП: пасище, с 

площ от 190,612 дка, местност „Арманджик”; 39921.1.649, с НТП: пасище, с площ от 

1359,929 дка, местност „Кутела”; 39921.4.856, с НТП: пасище, с площ от 43,977 дка, 

местност „Метоха”; 39921.4.846, с НТП: пасище, с площ от 941,069 дка, находящ се в 

землището на гр. Кричим, местност „Сух дол”, всичките находящи се в землището 

на гр. Кричим, община Кричим, публична общинска собственост, за други 

земеделски нужди, и като взе предвид фактическите и правни основания 

обективирани в Докладна записка с вх. № РД-01-08-3/08.01.2021 г. от Председателя 

на ОбС - Кричим и Писмо с вх. № РД-01-08-2/08.01.2021 г. от Кмета на община 

Кричим, при спазване изискванията на чл. 45, ал. 10 и чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА, и след 

проведеното ПОИМЕННО гласуване, Общински съвет при община Кричим 

 

РЕШИ: 

          I. Изменя свое Решение № 111, взето с протокол № 16 от 17.12.2020 г., както 

следва: 

1. Дава предварително съгласие да бъде променен начинът на трайно ползване от 

„пасище“ в „за други земеделски нужди“, на следните имоти собственост на община 

Кричим: 

 1.1. ПИ 39921.4.857, с НТП: пасище, с площ от 49,058 дка, находящ се в землището 

на гр. Кричим, местност „Арманджик”, 9-та категория, актуван с акт за публична 
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общинска собственост № 439 от 23.06.2010 г., вписан в Служба вписвания, гр. Пловдив 

под номер 73, том 37, рег. № 14 288 от 30.06.2010 г.; 

 1.2. ПИ 39921.4.318, с НТП: пасище, с площ от 190,612 дка, находящ се в землището 

на гр. Кричим, местност „Арманджик”, 9-та категория, актуван с акт за публична 

общинска собственост № 452 от 25.06.2010 г., вписан в Служба вписвания, гр. Пловдив 

под номер 72, том 37, рег. № 14 286 от 30.06.2010 г.; 

 1.3. ПИ 39921.1.649, с НТП: пасище, с площ от 1359,929 дка, находящ се в 

землището на гр. Кричим, местност „Кутела”, 9-та категория, актуван с акт за публична 

общинска собственост № 440 от 23.06.2010 г., вписан в Служба вписвания, гр. Пловдив 

под номер 133, том 37, рег. № 14 388 от 30.06.2010 г.; 

 1.4. ПИ 39921.4.856, с НТП: пасище, с площ от 43,977 дка, находящ се в землището 

на гр. Кричим, местност „Метоха”, 9-та категория, актуван с акт за публична общинска 

собственост № 385 от 09.02.2010 г., вписан в Служба вписвания, гр. Пловдив под номер 

56, том 8, рег. № 3059 от 18.02.2010 г.; 

          1.5. ПИ 39921.4.846, с НТП: пасище, с площ от 941,069 дка, находящ се в землището 

на гр. Кричим, местност „Сух дол”, 9-та категория, актуван с акт за публична общинска 

собственост № 347 от 25.01.2010 г., вписан в Служба вписвания, гр. Пловдив под номер 

22, том 3, рег. № 1153 от 26.01.2010 г. и акт № 1 за поправка на акт за публична общинска 

собственост № 347 от 03.02.2010 г., вписан в Служба вписвания, гр. Пловдив под номер 

40, том 8, рег. № 3043 от 18.02.2010 г. с което е дадено съгласие за промяна начина на 

трайно ползване на недвижими имоти с поземлени идентификатори: 39921.4.857, с НТП: 

пасище, с площ от 49,058 дка, местност „Арманджик”; 39921.4.318, с НТП: пасище, с 

площ от 190,612 дка, местност „Арманджик”; 39921.1.649, с НТП: пасище, с площ от 

1359,929 дка, местност „Кутела”; 39921.4.856, с НТП: пасище, с площ от 43,977 дка, 

местност „Метоха”; 39921.4.846, с НТП: пасище, с площ от 941,069 дка, находящ се в 

землището на гр. Кричим, местност „Сух дол”, всичките находящи се в землището на гр. 

Кричим, община Кричим, публична общинска собственост, за други земеделски нужди. 

          2. Определя срок на предварителното съгласие по т.I.1. от настоящото решение  - 2 

/две/ години. 

 

II. 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 писмо с изх. № О-3865-1/23.12.2020 г. от Директора на 

РИОСВ – Пловдив; 

2. Заверено копие на писмо с изх. № РД-12-04-2-1/11.01.2021 г. от Началника на 

ОСЗ – Стамболийски. 
 

 

 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие след направените разисквания и   

проведеното поименно гласуване в изпълнение изискванията на чл. 45, ал. 10 и чл. 27, ал. 

5 от ЗМСМА и на основание чл. 45, ал. 7 и ал. 9 от ЗМСМА, във връзка с Писмо изх. № 

АК- 01-255#2/29.12.2020 г. от Областния управител на област Пловдив за връщане за ново 

обсъждане на Решение № 111, взето с протокол № 16 от 17.12.2020 г. на Общински съвет 

при община Кричим, относно даване на съгласие за промяна начина на трайно ползване на 

недвижими имоти с поземлени идентификатори: 39921.4.857, с НТП: пасище, с площ от 

49,058 дка, местност „Арманджик”; 39921.4.318, с НТП: пасище, с площ от 190,612 дка, 
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местност „Арманджик”; 39921.1.649, с НТП: пасище, с площ от 1359,929 дка, местност 

„Кутела”; 39921.4.856, с НТП: пасище, с площ от 43,977 дка, местност „Метоха”; 

39921.4.846, с НТП: пасище, с площ от 941,069 дка, находящ се в землището на гр. 

Кричим, местност „Сух дол”, всичките находящи се в землището на гр. Кричим, община 

Кричим, публична общинска собственост, за други земеделски нужди, и като взе предвид 

фактическите и правни основания обективирани в Докладна записка с вх. № РД-01-08-

3/08.01.2021 г. от Председателя на ОбС-Кричим и Писмо с вх. № РД-01-08-2/08.01.2021 г. 

от Кмета на община Кричим, при съобразяване с разпоредбата на чл. 78а, ал. 1 от 

ППЗСПЗЗ, която указва при какви условия и въз основа на какви документи 

компетентният орган /а не Общинският съвет/ одобряващ промяната в НТП на 

земеделските имоти, може да разреши или да не разреши такава промяна, както и че,  

посочените в тази норма документи следва да са задължително налице при подаване на 

заявлението до компетентния орган за одобряване на промяната в НТП на съответните 

имоти, а не при приемането на решението на колективния орган – Общинският съвет, за 

даване предварително съгласие за подаване на заявлението за промяната в НТП, когато 

става въпрос за общински имоти, както и че, нормата на чл. 78а от ППЗСПЗЗ поставя 

изисквания към документите, необходими за одобряване на промяна на НТП на 

земеделски имоти, принадлежащи на всички категории собственици, поради което тези 

изисквания са общи и са относими към имотите, а не към начина на формиране на волята 

на техния собственик за искане на промяна, а когато имотите принадлежат на община за 

формирането на тази воля е необходимо и решение на Общински съвет, вкл. при 

съобразяване с разпоредбите на ЗОС и ЗМСМА, като за неговата валидност е без каквото 

и да било значение изпълнението на условията на чл. 78а от ППЗСПЗЗ към момента на 

вземане на решението от колективния орган, тъй като изпълнението на тези условия е от 

значение за друга последваща фаза на процедурата по промяна на НТП, която се 

разглежда по друго време и от друг компетентен орган. Настоящото решение се взе  при 

спазване изискванията на чл. 45, ал. 10 и чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА, предвид положителните 

становища на постоянните комисии към ОбС – Кричим: ПКМСОРЗ,  ПКБФЕППМР, 

ПКУТИБСЕПОСКД и ПКСДОК, и с цел създаване на предпоставки за предприемане на 

последващи законосъобразни действия от страна на общинска администрация – Кричим в 

определения 2-годишен срок на предварителното съгласие във връзка с промяната НТП на 

имотите публична общинска собственост от компетентните за целта институции.  
 
 

 

Общ брой общински съветници: 13 

Брой присъствали на гласуването: 13 

ГЛАСУВАЛИ:  

„ЗА” –  13  /тринадесет/ 

„ПРОТИВ” –  няма; 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 
 

Протоколчик:  

  /Кр. Манолова/ 

                 

         Председател на ОбС: ……………. 

                                                      / А. Хаджиева / 
 

АХ/КМ 


