
 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 
№ 221 

Протокол № 24 от 26.09.2017 година 

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Калчев – Кмет на Община Кричим, относно 
даване съгласие за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за 
ПИ39921.4.71 по КККР на гр. Кричим с цел изграждане на „Гробищен парк”.
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. 11 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация във връзка с чл. 124а, ал. 1 и ал. 7, чл. 125, ал. 1 и ал. 2, чл. 
110, ал. 1, т. 1 и т. 5 и чл. 156а от Закона за устройство на територията и при условията 
на чл. 150, ал. 1 и ал. 2 от Закона за устройство на територията и като взе предвид 
фактическите основания в Предложение вх. № РД-01-08-217/15.09.2017 г. от Кмета на 
община Кричим, Общински съвет при община Кричим 

РЕШИ: 

1. РАЗРЕШАВА изработването на комплексен проект за инвестиционна 
инициатива /КПИИ/ за ПИ с идентификатор 39921.4.71 по КККР на гр. Кричим, 
одобрени със Заповед № РД-18-13/19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, 
гр. София, с площ 14 015 кв. м, начин на трайно ползване: Гробищен парк, актуван с 
акт за публична общинска собственост № 273 от 10.05.2005 г., вписан в Служба по 
вписванията, гр. Пловдив, с рег. № 21333 на 01.08.2005 г. под № 41, том 74, включващ: 
ПУП-ПРЗ за урегулиране на ПИ 39921.4.71 и застрояването му за обект: „Гробищен 
парк”; ПУП-ПП – ел. захранване, захранващ водопровод, пътна връзка; ТИП за 
гробищен парк; 

2. ОДОБРЯВА Техническо задание за проектиране на „КПИИ – ПУП-ПРЗ за 
урегулиране на ПИ 39921.4.71 за УПИ – 4.71 „Гробищен парк” и ТИП за гробищен 
парк”. 

3. ОДОБРЯВА скица-предложение за изработване на ПУП-ПРЗ ПИ 39921.4.71 по 
КККР на гр. Кричим, ПИ 39921.4.71 по КККР на гр. Кричим, одобрени със Заповед № 
РД-18-13/19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, гр. София, с площ 14 015 
кв. м, начин на трайно ползване: Гробищен парк, актуван с акт за публична общинска 
собственост № 273 от 10.05.2005 г., вписан в Служба по вписванията, гр. Пловдив, с 
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рег. № 21333 на 01.08.2005 г. под № 41, том 74, за обособяване на УПИ І – 4.71 „За 
гробищен парк”. 

4. Проектите на ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП да бъдат изработени и процедирани при 
спазване на действащата нормативна уредба. 

5. ВЪЗЛАГА на Кмета на община Кричим да предприеме всички необходими 
правни и фактически действия за изпълнение на настоящето решение. 

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на 
територията чрез обявление. 

На основание чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията настоящето 
решение не подлежи на оспорване. 

Приложения: 
1. Техническо задание за проектиране на „КПИИ – ПУП-ПРЗ за урегулиране на ПИ 

39921.4.71 за УПИ – 4.71 „Гробищен парк” и ТИП за гробищен парк”; 
2. Скица-предложение за ПУП-ПРЗ за ПИ 39921.4.71 по КККР на гр. Кричим за 

изработване на ПУП-ПРЗ ПИ 39921.4.71 по КККР на гр. Кричим, ПИ 39921.4.71 по КККР на гр. 
Кричим за обособяване на УПИ І – 4.71 „За гробищен парк”; 

3. Акт за публична общинска собственост № 273 от 10.05.2005 г., вписан в Служба по 
вписванията, гр. Пловдив, с рег. № 21333 на 01.08.2005 г. под № 41, том 74. 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие след направените разисквания на 
основание и в изпълнение на чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 124а, ал. 1 и ал. 7, чл. 125, 
ал. 1 и ал. 2, чл. 110, ал. 1, т. 1 и т. 5 и чл. 156а от Закона за устройство на територията и 
при условията на чл. 150, ал. 1 и ал. 2 от Закона за устройство на територията, и като 
взе предвид фактическите основания в Предложение с вх. № РД-01-08-217/15.09.2017 г. 
от Кмета на община Кричим, и с цел създаване на предпоставки за реализиране на 
обект – публична общинска собственост от първостепенно обществено значение. 

Общ брой общински съветници: 13 
Брой присъствали на гласуването: 13 
ГЛАСУВАЛИ:  
„ЗА” – 13; 
„ПРОТИВ” –  няма; 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 

Протоколчик:  
  /Кр. Манолова/ 

Председател на ОбС:……………. 
                             / А. Хаджиева / 

АХ/КМ 


