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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 

№ 242 

Протокол № 34 от 07.09.2022 година 
 

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

на съгласие за прехвърляне на община Перущица 27/100 (двадесет и седем върху сто) идеални 

части от правото на собственост върху Сграда с кадастрален идентификатор 39921.301.2.1 

(тридесет и девет хиляди деветстотин двадесет и едно, точка, триста и едно, точка, две, точка, 

едно), със застроена площ: 65 кв. м. (шестдесет и пет квадратни метра), брой етажи 1 (един), 

брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, с предназначение – административна, 

делова сграда, актувана с Акт за частна общинска собственост № 1311 от 12.08.2022г., вписан в 

Служба по вписванията гр. Пловдив с Вх.рег.№28112/15.08.2022г., акт № 170, том 80к, дело № 

9596/2022г. дв.вх. 27708,  находяща се в ПИ 39921.301.2 (тридесет и девет хиляди деветстотин 

двадесет и едно, точка, триста и едно, точка, две) по КККР на гр. Кричим, одобрени със Заповед 

РД-18-13/19.02.2009 г. на Изп. директор на АГКК, с адрес: гр. Кричим, общ. Кричим, м. „Сух 

дол“, както и 27/100 (двадесет и седем върху сто) идеални части от правото на собственост 

върху изградените съоръжения и доставеното и монтирано стационарно оборудване в 

компостиращата инсталация, с изключение на изградената съпътстваща инфраструктура, и 

27/100 (двадесет и седем върху сто) идеални части от доставеното мобилно оборудване и 

машини. 

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; 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 и т. 24, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 1, т. 6 и т. 8 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 34, ал. 4, предл. 

последно от ЗОС, във връзка с изпълнението на Решение № 305, взето с Протокол № 34 от 

14.05.2018г. на Общински съвет при община Кричим и Споразумение за партньорство № 

РД-02-21-98/28.05.2018 г. между община Кричим и община Перущица, и в съответствие с 

Насоките за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG16М1ОР002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи 

инсталации за разделно събирани зелени и/или биоразградими отпадъци”, приоритетна 

Ос 2 „Отпадъци” по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, и след 

проведеното ПОИМЕННО гласуване, Общински съвет при община Кричим: 
 

РЕШИ: 
 

        1. Дава съгласие да бъдат прехвърлени на община Перущица 27/100 (двадесет и 

седем върху сто) идеални части от правото на собственост върху Сграда с кадастрален 

идентификатор 39921.301.2.1 (тридесет и девет хиляди деветстотин двадесет и едно, точка, 

триста и едно, точка, две, точка, едно), със застроена площ: 65 кв. м. (шестдесет и пет квадратни 

метра), брой етажи 1 (един), брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, с 

предназначение – административна, делова сграда, актувана с Акт за частна общинска 

собственост № 1311 от 12.08.2022г., вписан в Служба по вписванията гр. Пловдив с 
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Вх.рег.№28112/15.08.2022г., акт № 170, том 80к, дело № 9596/2022г. дв.вх. 27708,  находяща се 

в ПИ 39921.301.2 (тридесет и девет хиляди деветстотин двадесет и едно, точка, триста и едно, 

точка, две) по КККР на гр. Кричим, одобрени със Заповед РД-18-13/19.02.2009 г. на Изп. 

директор на АГКК, с адрес: гр. Кричим, общ. Кричим, м. „Сух дол“.  

Отчетната стойност на Сграда с кадастрален идентификатор 39921.301.2.1 е в размер на 

106 951,61 (сто и шест хиляди деветстотин петдесет и един лева и шестдесет и една стотинки) 

лева. 

Данъчната оценка на Сграда с кадастрален идентификатор 39921.301.2.1 е в размер на 

3 811,80 (три хиляди осемстотин и единадесет лева и осемдесет стотинки) лева, съгласно 

Удостоверение за данъчна оценка № 6605004907 от 09.08.2022г. 

2. Дава съгласие да бъдат прехвърлени на община Перущица 27/100 (двадесет и седем 

върху сто) идеални части от правото на собственост върху изградените съоръжения и 

доставеното и монтирано стационарно оборудване в компостиращата инсталация, разположена 

в ПИ 39921.301.2 (тридесет и девет хиляди деветстотин двадесет и едно, точка, триста и едно, 

точка, две) по КККР на гр. Кричим, одобрени със Заповед РД-18-13/19.02.2009 г. на Изп. 

директор на АГКК, последно изменение, засягащо поземления имот е от 13.02.2017г., с площ 

7 517 кв.м. на КККР, адрес на поземления имот: гр. Кричим, м. „Сух дол“, с изключение на 

изградената съпътстваща инфраструктура (техническа инфраструктура по смисъла на ЗУТ) - 

пътна връзка, която да осигурява вход-изходът към компостиращата инсталация към общински 

път PAZ 1041/III-375/, Бяга-Исперихово-Козарско-Кричим/III-866/ с дължина (14.42м.) и 

външно ел.захранване с дължина – 360.23 м.  

Отчетната стойност на изградените съоръжения и доставеното и монтирано стационарно 

оборудване в компостиращата инсталация, с изключение на изградената съпътстваща 

инфраструктура (техническа инфраструктура по смисъла на ЗУТ) - пътна връзка, която да 

осигурява вход-изходът към компостиращата инсталация към общински път PAZ 1041/III-375/, 

Бяга-Исперихово-Козарско-Кричим/III-866/ с дължина (14.42м ) и външно ел.захранване с 

дължина – 360.23 м. е в размер на 1 938 191,03 (един милион деветстотин тридесет и осем 

хиляди сто деветдесет и един лева и три стотинки) лева. 

3. Дава съгласие да бъдат прехвърлени на община Перущица 27/100 (двадесет и седем 

върху сто) идеални части от правото на собственост върху доставеното по проекта мобилно 

оборудване и машини, както следва: 

3.1. Специализиран автомобил за събиране на зелени отпадъци – 16 куб. м. полезен товар 

- Марка МАN, модел TGL, Номер на шасито на камиона -WMA04DZZXNY437691, Номер на 

двигателя на камиона 22861985506172, Сериен номер на надстройката на камиона CNR 

202012136, цвят бял, с рег. № РВ 8465 НС. 

Отчетната стойност на специализирания автомобил за събиране на зелени отпадъци – 16 

куб. м. полезен товар - Марка МАN, модел TGL е в размер на 197 200 (сто деветдесет и седем 

хиляди и двеста лева) лева. 

3.2. Мобилна машина за раздробяване на дървесни отпадъци и хомогенизиране - марка 

ZAGO, модел „Ecogreen composter 20SD“, Производител: ZAGO SRL, Сериен номер: 10547332, 

Сериен номер на двигателя на шредера: 1910088.  

Отчетната стойност на мобилната машина за раздробяване на дървесни отпадъци и 

хомогенизиране - марка ZAGO, модел „Ecogreen composter 20SD“ е в размер на 197 670 (сто 

деветдесет и седем хиляди и шестстотин ии седемдесет лева) лева. 

3.3. Челен товарач - марка Manitou, модел MT 625, Сериен номер: MAN00000V01033287, 

Двигател номер: 1J223-17000-8KN6949, с рег. № РВ 16581. 

Отчетната стойност на челния товарач - марка Manitou, модел MT 625 е в размер на 

98 800 (деветдесет и осем хиляди и осемстотин лева) лева. 

3.4. Пресевна машина за компост - марка Бранко Метал, модел ВМ 12, Инд. номер: 

№: BR2022BM010501. 

Отчетната стойност на пресевната машина за компост - марка Бранко Метал, модел ВМ 

12 е в размер на 61 141 (шестдесет и една хиляди сто четиридесет е един лева) лева. 
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3.5. Компактна преносима лаборатория за изпитване качеството на компоста, Марка 

WTW; Модел на дигитален рН – метър: рН3110 SET 2; Модел на електрод и редокс електрод 

Sentix ORP с Производител WTW GmbH. 

Отчетната стойност на компактната преносима лаборатория за изпитване качеството на 

компоста, Марка WTW; Модел на дигитален рН – метър: рН3110 SET 2; Модел на електрод и 

редокс електрод Sentix ORP е в размер на 5 373 (пет хиляди триста седемдесет и три лева) лева. 

4. Възлага на Кмета на община Кричим да подпише Договори за прехвърляне на община 

Перущица на 27/100 (двадесет и седем върху сто) идеални части от правото на собственост 

върху: 

4.1. Сграда с кадастрален идентификатор 39921.301.2.1, като същия бъде вписан в 

Служба по вписванията - Пловдив към Агенция по вписванията. 

4.2. изградените съоръжения в компостиращата инсталация, разположена в ПИ 

39921.301.2, с изключение на изградената съпътстваща инфраструктура. 

4.3. доставеното мобилно оборудване и машини.  

 

 Приложение:  

 1. Акт за частна общинска собственост № 1311 от 12.08.2022г., вписан в Служба по 

вписванията гр. Пловдив с Вх.рег.№28112/15.08.2022г., акт № 170, том 80к/дело № 9596/2022г. 

дв.вх. 27708 

 2. Удостоверение за данъчна оценка № 6605004907 от 09.08.2022г.; 

 3. Скица на поземлен  имот № 15-877652-05.08.2022г.. 

 

 

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 т. 24, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 1, т. 6 и т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 34, ал. 4, предл. последно от ЗОС, във връзка с 

изпълнението на Решение № 305, взето с Протокол № 34 от 14.05.2018г. на Общински съвет 

при община Кричим и Споразумение за партньорство № РД-02-21-98/28.05.2018 г. между 

община Кричим и община Перущица, и в съответствие с Насоките за кандидатстване по 

процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16М1ОР002-2.005 

„Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събирани зелени и/или 

биоразградими отпадъци”, приоритетна Ос 2 „Отпадъци” по Оперативна програма „Околна 

среда 2014-2020 г.”, като взе предвид фактическите и правни основания в Предложение с вх. № 

РД-01-08-133/18.08.2022 год. от Кмета на община Кричим, положителните становища на 

постоянните комисии към ОбС – Кричим: ПКУТИБСЕПОСКД; ПКМСОРЗ; ПКБФЕППМР и 

ПКСДОК. 
 

 

Общ брой общински съветници: 13 

Брой присъствали на гласуването: 12 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:  

„ЗА” –  12 /дванадесет/ 

„ПРОТИВ” –  няма; 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 
 

Протоколчик:  

  /Кр. Манолова/ 

                 Председател на ОбС: ……………. 

                                                      / А. Хаджиева / 

АХ/КМ 


