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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 

№ 167 

Протокол № 22 от 19.07.2021 година 
 

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

отдаване под наем на земеделски земи - частна общинска собственост на община Кричим, 

находящи се в землището на град Кричим. 

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; ПК по местно 

самоуправление, обществен ред и законност; ПК по бюджет, финанси, европейски програми и 

проекти, местно развитие и ПК по социални дейности, образование, култура  към ОбС. 
 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 8, ал. 1 и ал. 4, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската 

собственост, във връзка с чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделски земи, чл. 57, т. 3 и чл. 60 и сл. от Наредба за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинското имущество и в изпълнение на Програмата за управление и 

разпореждане с имотите – общинска собственост в община Кричим през 2021 година, и 

след проведеното ПОИМЕННО гласуване, Общински съвет при община Кричим 

 

РЕШИ: 
 

I. Дава съгласие да се проведе процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с 

явно наддаване на земеделски земи, частна общинска собственост, находящи се в 

землището на град Кричим, при цени определени съгласно т. IV от Тарифа за определяне 

на началния размер на наемите и таксите за кв.м. при предоставяне за ползване на обекти 

и терени общинска собственост, приета с Решение № 143, взето с протокол № 15 от 

24.01.2017 год. на Общински съвет - Кричим, както следва: 
 

1. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.3.10 по КК на град Кричим, 

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

гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива и площ: 

2,136 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност „Горката“ при съседи: ПИ 

39921.10.3; ПИ 39921.3.53; ПИ 39921.3.67; ПИ 39921.3.62; ПИ 39921.3.8; ПИ 39921.3.6, 

актуван с акт за частна общинска собственост № 720 от 21.01.2011 г., вписан в Служба по 

вписванията гр. Пловдив, под номер 167, том 2, рег. № 860 от 25.01.2011 г. 

1.1. Определя начална тръжна годишна наемна цена в размер на 106,80 лв. /сто и 

шест лева и осемдесет стотинки/. 

            1.2. Определя депозит за участие в размер на 10% от началната тръжна цена или  в 

размер на 10,00 лв. /десет лева/. 

            1.3. Определя стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена или 

10,00 лв. /десет лева/. 
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2. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.3.33 по КК на град Кричим, 

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

гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива и площ: 

0,316 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност „Горката ”, при съседи: ПИ 

39921.3.32; ПИ 39921.3.39; ПИ 39921.3.34; ПИ 39921.3.29, актуван с акт за частна общинска 

собственост № 710 от 20.01.2011 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под 

номер 158, том 2, рег. № 851 от 25.01.2011 г. 

 2.1. Определя начална тръжна годишна наемна цена в размер на 15,80 лв. 

/петнадесет лева и осемдесет стотинки/ годишно. 

 2.2. Определя депозит за участие в размер на 10% от началната тръжна цена или  

2,00 лв. /два лева/. 

 2.3. Определя стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена или 

2,00 лв. /два лева/. 
 

3.  Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.3.54 по КК на град Кричим, 

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

гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива и площ: 

1,154 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност „Горката ”, при съседи: 

39921.3.55; ПИ 39921.3.52; ПИ 39921.3.73; ПИ 39921.3.8 и ПИ 39921.3.62, актуван с акт за 

частна общинска собственост № 709 от 20.01.2011 г., вписан в Служба по вписванията – 

гр. Пловдив, под номер 159, том 2, рег. № 852 от 25.01.2011 г. 

 3.1. Определя начална тръжна годишна наемна цена в размер на 57,70 лв. /петдесет 

и седем лева и седемдесет стотинки/. 

 3.2. Определя депозит за участие в размер на 10% от началната тръжна цена или 

6,00 лв. /шест лева/. 

 3.3. Стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена или 6,00 лв. 

/шест лева/. 
 

4.  Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.3.66 по КК на град Кричим, 

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

гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива и площ: 

0,354 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност „Горката ”, при съседи: 

39921.3.53; ПИ 39921.3.6; ПИ 39921.3.8; ПИ 39921.3.7, актуван с акт за частна общинска 

собственост № 723 от 21.01.2011 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под 

номер 164, том 2, рег. № 857 от 25.01.2011 г. 

 4.1. Определя начална тръжна годишна наемна цена в размер на 17,70 лв. 

/седемнадесет лева и седемдесет стотинки/. 

 4.2. Определя депозит за участие в размер на 10% от началната тръжна цена или  

2,00 лв. /два лева/. 

 4.3. Определя стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена или 

2,00 лв. /два лева/. 
 

5. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.3.67 по КК на град Кричим, 

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

гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива и площ: 

0,760 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност „Горката ”, при съседи: ПИ 

39921.3.53; ПИ 39921.3.11; ПИ 39921.3.55; ПИ 39921.3.62 и ПИ 39921.3.10, актуван с акт за 

частна общинска собственост № 725 от 21.01.2011 г., вписан в Служба по вписванията – 

гр. Пловдив, под номер 163, том 2, рег. № 856 от 25.01.2011 г. 

 5.1. определя начална тръжна годишна наемна цена в размер на 38,00 лв. /тридесет 

и осем лева/. 
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 5.2. Определя депозит за участие в размер на 10% от началната тръжна цена или  

4,00 лв. /четири лева/. 

 5.3. Определя стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена или 

4,00 лв. /четири лева/. 
 

6. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.3.68 по КК на град Кричим, 

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

гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива и площ: 

0,629 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност „Горката ”, при съседи: ПИ 

39921.3.29; ПИ 39921.3.57; ПИ 39921.3.52; ПИ 39921.3.74 и ПИ 39921.3.55, актуван с акт за 

частна общинска собственост № 727 от 21.01.2011 г., вписан в Служба по вписванията – 

гр. Пловдив, под номер 161, том 2, рег. № 854 от 25.01.2011 г. 

 6.1. Определя начална тръжна годишна наемна цена в размер на 31,45 лв. /тридесет 

и един лева и четиридесет и пет стотинки/. 

 6.2. Определя депозит за участие в размер на 10% от началната тръжна цена или  

3,00 лв. /три лева/. 

 6.3. Определя стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена или 

3,00 лв. /три лева/. 
 

7. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.3.70 по КК на град Кричим, 

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

гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива и площ: 

0,736 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност „Горката ”, при съседи: 

39921.3.53; ПИ 39921.3.9; ПИ 39921.3.5; ПИ 39921.3.3 и ПИ 39921.3.2, актуван с акт за 

частна общинска собственост № 726 от 21.01.2011 г., вписан в Служба по вписванията – 

гр. Пловдив, под номер 162, том 2, рег. № 855 от 25.01.2011 г. 

 7.1. Определя начална тръжна годишна наемна цена в размер на 36,80 лв. /тридесет 

и шест лева и осемдесет стотинки/. 

 7.2. Определя депозит за участие в размер на 10% от началната тръжна цена или  

4,00 лв. /четири лева/. 

 7.3. Определя стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена или 

4,00 лв. /четири лева/. 
 

8. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.3.71 по КК на град Кричим, 

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

гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива и площ: 

0,228 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност „Горката ”, при съседи: 

39921.3.7; ПИ 39921.3.53; ПИ 39921.3.8; ПИ 39921.3.5 и ПИ 39921.3.9, актуван с акт за 

частна общинска собственост № 724 от 21.01.2011 г., вписан в Служба по вписванията – 

гр. Пловдив, под номер 185, том 2, рег. № 879 от 25.01.2011 г. 

8.1. Определя начална тръжна годишна наемна цена в размер на 11,40 лв. 

/единадесет лева и четиридесет стотинки/. 

 8.2. Определя депозит за участие в размер на 10% от началната тръжна цена или  

1,00 лв. /един лев/. 

 8.3. Определя стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена или 

1,00 лв. /един лев/. 

 

ІІ. Определя срок на договорите за отдаване под наем на земеделските земи, 

подробно описани в т. І от настоящото решение – 10 /десет/ години. 
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ІІІ. Преди сключване на договорите за наем, наемателите внасят гаранционен 

депозит в размер 2 /два/ годишни наема, внесени в брой на касата на община Кричим или 

по банков път, който са длъжни да поддържат за целия срок на договора за наем. 

 

IV. Възлага на Кмета на община Кричим да открие процедура за провеждане на 

публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на 

подробно описаните в т. I от настоящото решение имоти, както и да проведе процедурата 

в съответствие с разпоредбите на Глава осма от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинското имущество, както и да сключи договор/и за 

наем със спечелилия/лите търга. 
 

Приложения: 
1. За поземлен имот 39921.3.10: Заверено копие на АОС № 720/21.01.2011 г., ведно със скица № 15-

686358/25.06.2021 г. и удостоверение за характеристика на земеделската земя; 

2. За поземлен имот 39921.3.33: Заверено копие на АОС № 710/20.01.2011 г., ведно със скица № 15-

686361/25.06.2021 г. и удостоверение за характеристика на земеделската земя; 

3. За поземлен имот 39921.3.54: Заверено копие на АОС № 709/20.01.2011 г., ведно със скица № 15-

686362/25.06.2021 г. и удостоверение за характеристика на земеделската земя; 

4. За поземлен имот 39921.3.66: Заверено копие на АОС № 723/21.01.2011 г., ведно със скица № 15-

686364/25.06.2021 г. и удостоверение за характеристика на земеделската земя; 

5. За поземлен имот 39921.3.67: Заверено копие на АОС № 725/21.01.2011 г., ведно със скица № 15-

686365/25.06.2021 г. и удостоверение за характеристика на земеделската земя;  

6. За поземлен имот 39921.3.68: Заверено копие на АОС № 727/21.01.2011 г., ведно със скица № 15-

686366/25.06.2021 г. и удостоверение за характеристика на земеделската земя; 

7. За поземлен имот 39921.3.70: Заверено копие на АОС № 726/21.01.2011 г., ведно със скица № 15-

686368/25.06.2021 г. и удостоверение за характеристика на земеделската земя; 

8. За поземлен имот 39921.3.71: Заверено копие на АОС № 724/21.01.2011 г., ведно със скица № 15-

686369/25.06.2021 г. и удостоверение за характеристика на земеделската земя. 

 

 

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. 8, ал. 1 и ал. 

4, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 24а, ал. 5 от Закона 

за собствеността и ползването на земеделски земи, чл. 57, т. 3 и чл. 60 и сл. от Наредба за реда 

за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и в изпълнение на 

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

през 2021 година, като взе предвид фактическите и правни основания в Предложение с вх. № 

РД-01-08-114/12.07.2021 год. от  Кмета на община Кричим, както и  положителните становища 

на постоянните комисии към ОбС – Кричим: ПКУТИБСЕПОСКД, ПКМСОРЗ, ПКБФЕППМР и 

ПКСДОК. 
 

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 / 


