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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 

№ 157 

Протокол № 20 от 27.04.2021 година 
 

ОТНОСНО:  Предложение от Атанас Калчев – Кмет на община Кричим, относно 

продажба на поземлен имот № 39921.504.533 по кадастралната карта на град Кричим, 

одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК 

– София, с административен адрес: обл. Пловдив, общ. Кричим, гр. Кричим, ул. „Бургас” 

№ 11, целият с площ 459 кв.м, идентичен с УПИ ХІІ-1754, кв. 16а по регулационния план 

на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 г., на собственика на изградената в имота 

жилищна сграда с идентификатор 39921.504.533.1. 

Вносител: Атанас Калчев – Кмет на община Кричим 

Докладва: Атанас Калчев - 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 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 35, ал. 3 във връзка с ал. 6 и чл. 41, ал. 2 от Закона за 

общинската собственост, и чл. 45 и чл. 46 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество на община Кричим, и в 

изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска 

собственост в община Кричим през 2021 г., и след проведеното ПОИМЕННО 

гласуване, Общински съвет при община Кричим 

 

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие поземлен имот № 39921.504.533 по кадастралната карта на 

град Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния 

директор на АГКК – София, находящ се в град Кричим, находящ се в град Кричим, 

ул. „Бургас” № 11, урбанизирана територия, начин на трайно ползване: за ниско 

застрояване, с площ 459 кв.м, идентичен с УПИ XII-1754, кв. 16а по регулационния 

план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 година, с отстъпено право на 

строеж с Решение № 93, взето с Протокол № 21 от 13.12.1962 г. на СОНС – с. Кричим, 

да бъде продаден без търг или конкурс на собственика на законно построената в 

имота сграда с кадастрален идентификатор 39921.504.533.1 по КК на гр. Кричим - 

Али Верхатов Чолаков.   

2. Одобрява пазарната оценка на описания в т. 1 имот, представена от инж. 

Иван ****** Стоянов, гр. *********, съгласно Сертификат за оценителска 

правоспособност рег. № 100100044 от 14.12.2009 г. за оценка на недвижими имоти, 

която е в размер на 7 344,00 лв. /седем хиляди триста четиридесет и четири лева/ без 

ДДС за целият имот от 459 кв.м. 
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3. Определя продажна цена в размер на 16 (шестнадесет) лв./кв.м. или общо 

7 344,00 лв. (седем хиляди триста четиридесет и четири лева) без включен ДДС. 

4. Възлага на Кмета на община Кричим да издаде заповед и сключи договор за 

продажба на имота, описан в т. 1, с А. В. Ч., ЕГН: **********, живущ в гр. ******, 

област *******, ул. „******” № **, при условията на настоящото решение. 

 
Приложение: 1. Акт за частна общинска собственост № 1298/16.03.2021 г., вписан Служба по 

вписванията - гр. Пловдив под  № 19, том 21 на 17.03.2021 г.; 

2. Решение № 93, взето с Протокол № 21 от 13.12.1962 г. на Изпълнителния комитет на СОНС – 

с. Кричим; 

3. Скица № 15-256152/12.03.2021 г.;  

4. Данъчна оценка на имота с изх. № 6605004165/26.03.2021 г. 

5. Пазарна оценка за имот 39921.504.533. 

6. Заявление с вх. № ОУ-01-11-36/05.03.2021 г., ведно с приложените документи към него.  

7. Удостоверение за търпимост., издадено от Главния архитект на община Кричим. 

 

 
 

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 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 35, ал. 3 във връзка с ал. 6 и чл. 41, ал. 2 от Закона за 

общинската собственост, и чл. 45 и чл. 46 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество на община Кричим, и в изпълнение на 

Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община 

Кричим през 2021 г., като взе предвид фактическите и правни основания в Предложение с 

вх. № РД-01-08-78/15.04.2021 год. от  Кмета на община Кричим ведно с приложената 

съпътстваща документация, както и  положителните становища на постоянните комисии 

към ОбС – Кричим: ПКУТИБСЕПОСКД и ПКМСОРЗ.  
 

 

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 / 

   

   


