
ОТЧЕТ 
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И 

РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В 
ОБЩИНА КРИЧИМ ПРЕЗ  2016 г.

 Настоящият отчет отразява изпълнението на Програмата за управление и 
разпореждане с имотите – общинска собственост през 2016 година. Той съдържа: 

1. Изпълнение на прогнозираните и постъпилите в бюджета на община 
Кричим приходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти - 
общинска собственост; 

2. Описание на имотите, за които са сключени договори, свързани с 
управлението и разпореждането с имоти общинска собственост. 

    3. Брой на имотите, които общината е придобила в собственост и основанията 
за тяхното придобиване.

4. Други. 

  Изпълнението на прогнозираните и постъпилите в бюджета на община Кричим 
приходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти - 
общинска собственост, са както следва: 

№ 
по 
ред 

Вид дейност 
Прогнозен
резултат 

в лв. 

Изпълнение 
към 

31.12.2016 г.
А. ОТ УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ-ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ

1. Отдаване под наем на помещения 44 000 41 719
2. Отдаване под наем на терени 80 000 75 383
3. Отдаване под наем и аренда на земеделска земя 4 276 4 316

Всичко от управление на имоти-общинска 
собственост

128 276 121 418

Б. ОТ РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ

1. Продажба на имоти-общинска собственост 154 588 46 177
2. Учредени вещни права 441 552 8 314

Всичко от разпореждане с имоти-общинска 
собственост

596 140 54 491

ВСИЧКО ПРИХОДИ 724 416 175 909

Неизпълнението на приходната част на Програмата за 2016 г. в голяма степен се 
дължи на промяната в Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи и 
Закона за опазване на земеделските земи, където с § 14 от преходните и заключителни 
разпоредби на Закона за опазване на земеделските земи (обн. ДВ, бр. 100/2015 г.) на 
общините е наложен 5 – годишен ограничителен режим, в който земеделските земи по 
чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ не могат да бъдат предмет на разпоредителни сделки. Същите 
могат да се предоставят от общинските съвети само при условията на § 27, ал. 2 от ПЗР 
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на ЗИДЗСПЗЗ, както и за изпълнение на обекти от техническата инфраструктура и на 
други проекти, за които се допуска принудително отчуждаване. 

През 2016 г. в община Кричим се сключиха договори, свързани с управлението и 
разпореждането с имоти общинска собственост, както следва: 

І. Отдаване под наем: 
1. Отдаване под наем на земеделски земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ: 
През 2016 г. с едногодишни договори за ползване са отдадени общо 26 бр. 

земеделски земи по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ с обща площ 55,214 дка, от които: 19 бр. с 
начин на трайно ползване „изоставена орна земя” с обща площ 39,457 дка, 5 бр. с начин 
на трайно ползване „нива” с обща площ 13,747 дка и 2 бр.  с начин на трайно ползване 
„трайни насаждения” с обща площ 2,010 дка. 

ІІ. Предоставяне за временно ползване на общински терени за поставяне на 
преместваеми обекти, на основание чл. 21, ал. 1 от НРПУРОИ –  6 бр.

1. Описание на имотите: 
• Терен на пл. „Обединение” – 20 кв. м. за поставяне на павилион за 

домашни потреби; 
• Терен на ул. „Обединение” – 15 кв.м. за поставяне на павилион /тото-

пункт/ 
• Терен на бул. „Тракия” № 25 (в сградата на Поликлиниката) – 1 кв.м. за 

поставяне на кафе-апарат за топли напитки;
• Терен на пл. „Демокрация” – 56 кв.м за поставяне на метален павилион; 
• Терен на бул. „Тракия” – 68 кв.м. за поставяне на павилион;
• Терен на ул. „Търговска” – 9 кв.м. за поставяне на павилион за продажба 

на закуски; 
• Терен на ул. „Цар Иван Асен ІІ” № 41 – 1 кв.м. за поставяне на 

оборудване за търговска дейност; 
• Терен на ул. „Изток” – 2 кв.м. за поставяне на стелажи и оборудване за 

селскостопанска продукция; 
• Терен на бул. „Света Марина” – 70 кв.м. за поставяне на павилион; 
• Терен на бул. „Кирил и Методий” – 44 кв.м. за поставяне на павилион; 
• Терен на пл. „Обединение” – 4 кв.м за поставяне на павилион за 

продажба на вестници; 
• Терен на пл. „Демокрация” – 4 кв.м. за поставяне на павилион за 

продажба на вестници; 
• Терен на „Т” образното кръстовище на бул. „Тракия” и ул. „Спартак” – 1 

кв.м. за поставяне на рекламна табела; 
• Терен на ул. „Генерал Заимов” № 5-7 – 1 кв.м. за поставяне на кафе-

апарат за топли напитки; 
• Терен на бул. „Демокрация” № 3 – 1 кв.м. за поставяне на кафе-апарат за 

топли напитки; 

ІІІ. Продажба на имоти: 
1. Чрез публичен търг –  41 бр. 
Описание на имотите:
1.1. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.62.14 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 
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и площ: 0,366 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност „Герена”, при 
съседи: 39921.62.17; ПИ 39921.62.7; ПИ 39921.62.19; ПИ 39921.62.18, актуван с акт за 
частна общинска собственост № 367 от 01.02.2010 г., вписан в Служба по вписвания – 
гр. Пловдив под номер 4, том 5, рег. № 1881 от 04.02.2010 г.;

1.2. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.73.53 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: 0,765 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Чаирлъка”, при 
съседи: ПИ 39921.80.488; ПИ 39921.73.69; ПИ 39921.73.65; ПИ 39921.73.64; ПИ 
39921.73.68, актуван с акт за частна общинска собственост № 914 от 28.02.2011 г., 
вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 177, том 12, рег. № 4179 от 
02.03.2011 г.; 

1.3. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.74.18 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: 1,391 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност 
„Чаирлъка”, при съседи: ПИ 39921.80.488; ПИ 39921.74.43; ПИ 39921.74.19; ПИ 
39921.74.17, актуван с акт за частна общинска собственост № 919 от 28.02.2011 г., 
вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 169, том 12, рег. № 4171 от 
02.03.2011 г.;

1.4. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.65.8 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: 2,285 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Джевизлика”, 
при съседи: ПИ 39921.65.17; ПИ 39921.65.37; ПИ 39921.65.62; ПИ 39921.80.488, 
актуван с акт за частна общинска собственост № 865 от 21.02.2011 г., вписан в Служба 
по вписванията – гр. Пловдив, под номер 127, том 10, рег. № 3425 от 23.02.2011 г.;

1.5. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.65.1 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: 1,805 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Джевизлика”, 
при съседи: ПИ 39921.65.9; ПИ 39921.65.37; ПИ 39921.73.81; ПИ 39921.65.5, актуван с 
акт за частна общинска собственост № 873 от 21.02.2011 г., вписан в Служба по 
вписванията – гр. Пловдив, под номер 132, том 10, рег. № 3430 от 23.02.2011 г.;

1.6. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.65.64 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: 2,879 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Джевизлика”, 
при съседи: 39921.65.6; ПИ 39921.65.66; ПИ 39921.65.11; ПИ 39921.65.10; ПИ 
39921.80.488, актуван с акт за частна общинска собственост № 863 от 21.02.2011 г., 
вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 124, том 10, рег. № 3422 от 
23.02.2011 г.;

1.7. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.73.75 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: 1,261 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: 
„Чаирлъка”, при съседи: ПИ 39921.80.488; ПИ 39921.73.55; ПИ 39921.73.18; ПИ 
39921.73.20, актуван с акт за частна общинска собственост № 814 от 09.02.2011 г., 
вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 137, том 7, рег. № 2741 от 
11.02.2011 г.;
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1.8. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.78.109  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: 1,138 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Чаирлъка”, при 
съседи: ПИ 39921.78.99; ПИ 39921.78.103; ПИ 39921.78.779; ПИ 39921.78.117; ПИ 
39921.78.93, актуван с акт за частна общинска собственост № 405 от 16.03.2010 г., 
вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 76, том 14, рег. № 5708 от 
23.03.2010 г.;

1.9. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.70.89 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: 
овощна градина и площ: 0,712 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: 
„Джевизлика”, при съседи: ПИ 39921.70.87; ПИ 39921.70.85; ПИ 39921.70.69; ПИ 
39921.70.88, актуван с акт за частна общинска собственост № 614 от 13.12.2010 г., 
вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 197, том 79, рег. № 29693 от 
17.12.2010 г.;

1.10. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.65.66 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: 1,080 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Джевизлика”, 
при съседи: ПИ 39921.65.65; ПИ 39921.65.37; ПИ 39921.65.11; ПИ 39921.65.64; ПИ 
39921.65.6, актуван с акт за частна общинска собственост № 864 от 21.02.2011 г., 
вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 125, том 10, рег. № 3423 от 
23.02.2011 г.;

1.11. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.3.20 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: 0,433 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Горката”, при 
съседи: ПИ 39921.3.19; ПИ 39921.3.26; ПИ 39921.3.29; ПИ 39921.3.18, актуван с акт за 
частна общинска собственост № 715 от 20.01.2011 г., вписан в Служба по вписванията 
– гр. Пловдив, под номер 153, том 2, рег. № 846 от 25.01.2011 г.;

1.12. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.48.116 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: 
овощна градина и площ: 0,898 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: 
„Слатината”, при съседи: ПИ 39921.48.9; ПИ 39921.48.10; ПИ 39921.48.6; ПИ 
39921.48.8; ПИ 39921.48.14; ПИ 39921.48.15; ПИ 39921.48.7; ПИ 39921.48.5; ПИ 
39921.52.208; ПИ 39921.48.4, актуван с акт за частна общинска собственост № 653 от 
14.12.2010 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 45, том 79, рег. 
№ 29445 от 16.12.2010 г.;

1.13. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.6.45 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: 1,354 кв. м, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Гьола”, при 
съседи: ПИ 39921.6.37; ПИ 39921.505.39; ПИ 39921.505.40; ПИ 39921.6.31; ПИ 
39921.6.44, актуван с акт за частна общинска собственост № 890 от 21.02.2011 г., 
вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 137, том 10, рег. № 3435 от 
23.02.2011 г.; 

1.14. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.6.63 по КК на град 
Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор 
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на АГКК – гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: 
овощна градина и площ: 0,607 дка, находящ се в землището на град Кричим, при 
съседи: ПИ 39921.6.31; ПИ 39921.505.40; ПИ 39921.46.50; ПИ 39921.6.51, актуван с акт 
за частна общинска собственост № 638 от 13.12.2010 г., вписан в Служба по 
вписванията – гр. Пловдив, под номер 194, том 79, рег. № 29 690 от 17.12.2010 г.; 

1.15. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.56.16 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: 0,907 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Куниците”, при 
съседи: ПИ 39921.56.17; ПИ 39921.56.18; ПИ 39921.56.718; ПИ 39921.56.717; ПИ 
39921.53.47, актуван с акт за частна общинска собственост № 416 от 16.03.2010 г., 
вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 85, том 14, рег. № 5725 от 
23.03.2010 г.; 

1.16. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.10.170 по КК на град 
Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор 
 на АГКК – гр. София и изменена със Заповед № 18-2797 от 17.03.2014 г. на Началника 
на СГКК – гр. Пловдив, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: 
нива и площ: 5,825 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Орта 
бала”, при съседи: ПИ 39921.10.616; ПИ 39921.10.615; ПИ 39921.10.46; ПИ 
39921.10.171; ПИ 39921.10.233; ПИ 39921.10.253; ПИ 39921.10.254; ПИ 39921.10.614, 
актуван с акт за частна общинска собственост № 1185 от 08.09.2015 г., вписан в Служба 
по вписванията – гр. Пловдив, под номер 196, том 74, рег. № 27521 от 09.09.2015 г.;

1.17. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.10.169 по КК на град 
Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор 
на АГКК – гр. София и изменена със Заповед № 18-2797 от 17.03.2014 г. на Началника 
на СГКК – гр. Пловдив, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: 
нива и площ: 0,754 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Узун 
алан”, при съседи: ПИ 39921.10.254; ПИ 39921.10.615; ПИ 39921.10.253; ПИ 
39921.10.644; ПИ 39921.10.614, актуван с акт за частна общинска собственост № 1184 
от 08.09.2015 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 182, том 74, 
рег. № 27522 от 09.09.2015 г.;

1.18. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.51.161 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: 
овощна градина и площ: 0,919 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: 
„Слатината”, при съседи: ПИ 39921.51.148; ПИ 39921.51.163; ПИ 39921.51.157; ПИ 
39921.51.153, актуван с акт за частна общинска собственост № 659 от 14.12.2010 г., 
вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 42, том 79, рег. № 29442 от 
16.12.2010 г.;

1.19. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.51.157 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: 
овощна градина и площ: 3,850 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: 
„Слатината”, при съседи: ПИ 39921.51.153; ПИ 39921.51.161; ПИ 39921.51.163; ПИ 
39921.51.145; ПИ 39921.51.149, актуван с акт за частна общинска собственост № 661 от 
14.12.2010 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 40, том 79, рег. 
№ 29440 от 16.12.2010 г.;

1.20. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.10.265 по КК на град 
Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор 
на АГКК – гр. София и изменена със Заповед № 18-2797 от 17.03.2014 г. на Началника 
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на СГКК – гр. Пловдив, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: 
нива и площ: 2,296 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Турски 
гробища”, при съседи: ПИ 39921.10.626; ПИ 39921.10.179; ПИ 39921.10.43; ПИ 
39921.10.32; ПИ 39921.10.604; ПИ 39921.10.193, актуван с акт за частна общинска 
собственост № 1141 от 28.07.2014 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, 
под номер 63, том 58, рег. № 20479 от 29.07.2014 г.;

1.21. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.10.266 по КК на град 
Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор 
на АГКК – гр. София и изменена със Заповед № 18-2797 от 17.03.2014 г. на Началника 
на СГКК – гр. Пловдив, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: 
нива и площ: 1,806 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Янък 
Таш”, при съседи: ПИ 39921.10.625; ПИ 39921.10.26; ПИ 39921.10.602; ПИ 39921.10.12; 
ПИ 39921.10.604; ПИ 39921.10.193, актуван с акт за частна общинска собственост № 
1126 от 17.07.2014 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 63, том 
104, рег. № 19887 от 23.07.2014 г.;

1.22. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.4.418 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: 1,524 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Драгодан”, при 
съседи: ПИ 39921.4.86; ПИ 39921.501.699; ПИ 39921.4.856, актуван с акт за частна 
общинска собственост № 738 от 21.01.2011 г., вписан в Служба по вписванията – гр. 
Пловдив, под номер 46, том 4, рег. № 1310 от 28.01.2011 г.;

1.23. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.64.76 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: 1,171 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Герена”, при 
съседи: ПИ 39921.64.5; ПИ 39921.64.813; ПИ 39921.64.69; ПИ 39921.64.59; ПИ 
39921.64.60, актуван с акт за частна общинска собственост № 349 от 01.02.2010 г., 
вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 1, том 5, рег. № 1878 от 
04.02.2010 г.;

1.24. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.66.16 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: 1,807 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Джевизлика”, 
при съседи: ПИ 39921.66.17; ПИ 39921.66.29; ПИ 39921.66.5; ПИ 39921.66.11, актуван с 
акт за частна общинска собственост № 816 от 11.02.2011 г., вписан в Служба по 
вписванията – гр. Пловдив, под номер 91, том 7, рег. № 2549 от 14.02.2011 г.;

1.25. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.78.127 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: 0,341 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Чаирлъка”, при 
съседи: ПИ 39921.78.98; ПИ 39921.78.779; ПИ 39921.78.126; ПИ 39921.78.101, актуван с 
акт за частна общинска собственост № 407 от 16.03.2010 г., вписан в Служба по 
вписванията – гр. Пловдив, под номер 71, том 14, рег. № 5702 от 23.03.2010 г.;

1.26. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.84.104 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: 0,135 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Адалъка”, при 
съседи: ПИ 39921.84.99; ПИ 39921.84.95; ПИ 39921.86.68; ПИ 39921.84.31; ПИ 
39921.84.100, актуван с акт за частна общинска собственост № 836 от 14.02.2011 г., 
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вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 63, том 9, рег. № 3011 от 
18.02.2011 г.;

1.27. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.84.93 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: 0,521 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Адалъка”, при 
съседи: ПИ 39921.84.109; ПИ 39921.84.76; ПИ 39921.84.83; ПИ 39921.84.88, актуван с 
акт за частна общинска собственост № 837 от 14.02.2011 г., вписан в Служба по 
вписванията – гр. Пловдив, под номер 58, том 9, рег. № 3006 от 18.02.2011 г.;

1.28. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.26.74 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: 0,303 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Чукурлука”, 
при съседи: ПИ 39921.26.60; ПИ 39921.28.80; ПИ 39921.26.57; ПИ 39921.26.66, актуван 
с акт за частна общинска собственост № 905 от 22.02.2011 г., вписан в Служба по 
вписванията – гр. Пловдив, под номер 44, том 12, рег. № 3929 от 28.02.2011 г.;

1.29. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.84.92 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: 0,705 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Адалъка”, при 
съседи: ПИ 39921.84.68; ПИ 39921.84.69; ПИ 39921.84.91; ПИ 39921.84.88; ПИ 
39921.84.103, актуван с акт за частна общинска собственост № 355 от 01.02.2010 г., 
вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 5, том 5, рег. № 1882 от 
04.02.2010 г.;

1.30. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.25.65 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: 0,070 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Чукурлука”, 
при съседи: ПИ 39921.25.12; ПИ 39921.25.11; ПИ 39921.25.38; ПИ 39921.24.50, актуван 
с акт за частна общинска собственост № 896 от 22.02.2011 г., вписан в Служба по 
вписванията – гр. Пловдив, под номер 56, том 12, рег. № 3941 от 28.02.2011 г.;

1.31. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.3.102 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: 0,844 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Гегова ада”, 
при съседи: ПИ 39921.3.118; ПИ 39921.3.112; ПИ 39921.3.778; ПИ 39921.3.107, актуван 
с акт за частна общинска собственост № 719 от 21.01.2011 г., вписан в Служба по 
вписванията – гр. Пловдив, под номер 168, том 2, рег. № 861 от 25.01.2011 г.;

1.32. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.25.64 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: 0,361 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Чукурлука”, 
при съседи: ПИ 39921.28.80; ПИ 39921.25.53; ПИ 39921.25.59; ПИ 39921.25.42, актуван 
с акт за частна общинска собственост № 851 от 14.02.2011 г., вписан в Служба по 
вписванията – гр. Пловдив, под номер 74, том 9, рег. № 3022 от 18.02.2011 г.;

1.33. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.27.74 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: 0,454 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Чукурлука”, 
при съседи: ПИ 39921.27.51; ПИ 39921.27.52; ПИ 39921.27.72; ПИ 39921.27.50, актуван 
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с акт за частна общинска собственост № 907 от 22.02.2011 г., вписан в Служба по 
вписванията – гр. Пловдив, под номер 42, том 12, рег. № 3927 от 28.02.2011 г.;

1.34. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.26.29 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: 0,218 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Чукурлука”, 
при съседи: ПИ 39921.26.30; ПИ 39921.26.68; ПИ 39921.26.22, актуван с акт за частна 
общинска собственост № 903 от 22.02.2011 г., вписан в Служба по вписванията – гр. 
Пловдив, под номер 46, том 12, рег. № 3931 от 28.02.2011 г.;

1.35. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.27.68 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: 0,157 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Чукурлука”, 
при съседи: ПИ 39921.27.70; ПИ 39921.27.57; ПИ 39921.27.72; ПИ 39921.27.67, актуван 
с акт за частна общинска собственост № 906 от 22.02.2011 г., вписан в Служба по 
вписванията – гр. Пловдив, под номер 43, том 12, рег. № 3928 от 28.02.2011 г.;

1.36. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.24.27 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: 1,799 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Чукурлука”, 
при съседи: ПИ 39921.24.50; ПИ 39921.24.28; ПИ 39921.24.20; ПИ 39921.24.19; ПИ 
39921.24.26, актуван с акт за частна общинска собственост № 850 от 14.02.2011 г., 
вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 73, том 9, рег. № 3021 от 
18.02.2011 г.;                                                                

1.37. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.26.23 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: 0,899 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Чукурлука”, 
при съседи: ПИ 39921.26.68; ПИ 39921.26.13; ПИ 39921.26.16; ПИ 39921.24.19; ПИ 
39921.24.26, актуван с акт за частна общинска собственост № 904 от 22.02.2011 г., 
вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 45, том 12, рег. № 3930 от 
28.02.2011 г.;

1.38. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.7.113 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: 1,984 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Динката”, при 
съседи: ПИ 39921.7.124; ПИ 39921.7.116; ПИ 39921.7.114; ПИ 39921.7.110; ПИ 
39921.7.109; ПИ 39921.7.112, актуван с акт за частна общинска собственост № 830 от 
14.02.2011 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 189, том 8, рег. 
№ 2880 от 17.02.2011 г.;

1.39. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.68.16 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: 1,151 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Джевизлика”, 
при съседи: ПИ 39921.68.15; ПИ 39921.68.17; ПИ 39921.68.24; ПИ 39921.68.13, актуван 
с акт за частна общинска собственост № 867 от 21.02.2011 г., вписан в Служба по 
вписванията – гр. Пловдив, под номер 136, том 10, рег. № 3434 от 23.02.2011 г.;

1.40. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.502.387 по КК на 
град Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК – гр. София, находящ се в гр. Кричим, ул. „Райко Даскалов” № 1-в, 
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урбанизирана територия, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), с 
площ: 256 кв. м, (УПИ IV от кв. 118а по Регулационния план на гр. Кричим, одобрен 
със Заповед № 635 от 02.06.1987 г.) при съседи: ПИ 39921.502.388; ПИ 39921.502.386, 
ПИ 39921.502.298; ПИ 39921.502.293, актуван с акт за частна общинска собственост № 
1165 от 02.10.2014 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 159, 
том 78, рег. № 27686 от 03.10.2014 г.;

1.41. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.912.55 по КК на град 
Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор 
на АГКК – гр. София, находящ се в землището на гр. Кричим, местността „Черешово”, 
начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, с площ: 505 кв. м, при съседи: ПИ 
39921.912.53; ПИ 39921.912.56, ПИ 39921.912.47, актуван с акт за частна общинска 
собственост № 1183 от 06.08.2015 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, 
под номер 150, том 65, рег. № 24248 от 07.08.2015 г.

ІV. Учредяване на право на пристрояване 
През 2016 година община Кричим не е учредявала право на пристрояване. 


