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Протокол № 32 от 15.03.2018 година 

ОТНОСНО:  Предложение от Атанас Калчев – Кмет на община Кричим, относно  
Даване на съгласие за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ за Парк за 
широко обществено ползване, предназначен за трайно задоволяване на обществените 
потребности от общинско значение, чрез изменение на действащия Подробен 
устройствен план /ПУП/ – План за регулация /ПР/ на кв. 75 по регулационния план на 
гр. Кричим, одобрен със заповед № 902/09.02.1982 г. на Заместник-председателя на ИК 
на ОНС, гр. Пловдив, от който е образуван нов УПИ VII - 502.565, с НТП: „за 
озеленяване“, съвпадащ с имот с кадастрален идентификатор 39921.502.565 по 
Кадастралната карта на гр. Кричим одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. 
на ИД на АГКК, гр. София.  
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 /ЗМСМА/, във връзка с чл. 124а, ал. 1, 
чл. 124б, ал. 1, чл. 125, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 62, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 2 от 
Закона за устройство на територията /ЗУТ/, и като взе предвид фактическите 
основания в Предложение с вх. № РД-01-08-73/09.03.2018год. на Кмета на община 
Кричим, Общински съвет при община Кричим  

РЕШИ: 

1. Дава съгласие за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ 
за Парк за широко обществено ползване, предназначен за трайно задоволяване на 
обществените потребности от общинско значение, чрез изменение на действащия 
Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация /ПР/ на кв. 75 по 
регулационния план на гр. Кричим, одобрен със заповед № 902/09.02.1982 г. на 
Заместник-председателя на ИК на ОНС, гр. Пловдив, от който е образуван нов 
УПИ VII - 502.565, с НТП: „за озеленяване“, съвпадащ с имот с кадастрален 
идентификатор 39921.502.565 по Кадастралната карта на гр. Кричим одобрена със 
Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на ИД на АГКК, гр. София.  

2. Одобрява Заданието по чл. 125 от ЗУТ за изработване на Подробен 
устройствен план /ПУП/ за Парк за широко обществено ползване, предназначен за 
трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение, чрез 
изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация 
/ПР/ на кв. 75 по регулационния план на гр. Кричим, одобрен със заповед № 
902/09.02.1982 г. на Заместник-председателя на ИК на ОНС, гр. Пловдив, от който 
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е образуван нов УПИ VII - 502.565, с НТП: „за озеленяване“, съвпадащ с имот с 
кадастрален идентификатор 39921.502.565 по Кадастралната карта на гр. Кричим 
одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на ИД на АГКК, гр. София.  

3. Проектът за изменение на действащия ПУП-ПР по т. 1 за изработване 
на Подробен устройствен план /ПУП/ за Парк за широко обществено ползване, 
предназначен за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско 
значение, да бъде разработен и да се процедира при спазване на действащата 
нормативна уредба. 

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, 
решението не подлежи на оспорване.  

На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, 
Общински съвет при община Кричим допуска предварително изпълнение на 
настоящото решение. 

Приложения: 
1. Задание за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ за Парк за широко 

обществено ползване, предназначен за трайно задоволяване на обществените потребности от 
общинско значение, чрез изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – План 
за регулация /ПР/ на кв. 75 по регулационния план на гр. Кричим, одобрен със заповед № 
902/09.02.1982 г. на Заместник-председателя на ИК на ОНС, гр. Пловдив, от който е образуван 
нов УПИ VII - 502.565, с НТП: „за озеленяване“, съвпадащ с имот с кадастрален идентификатор 
39921.502.565 по Кадастралната карта на гр. Кричим одобрена със Заповед № РД-18-13 от 
19.02.2009 г. на ИД на АГКК, гр. София. 
 2. Скица – Предложение за изменение на Подробен устройствен план – план за 
регулация /ПУП-ПР/ на УПИ VII - 502.565, за озеленяване, кв. 75 по регулационния план на гр. 
Кричим, обл. Пловдив, съвпадащ с имот с ИД 39921.502.565  по Кадастралната карта на гр. 
Кричим одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на ИД на АГКК, гр. София. 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 
от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1, чл. 125, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 
62, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 2 от ЗУТ,, и като взе предвид мотивите и фактическите 
основания в Предложение с вх. № РД-01-08-73/09.03.2018 год. от Кмета на община 
Кричим, 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; 
„ПРОТИВ” –  няма; 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 

Протоколчик:  
  /Кр. Манолова/ 

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

АХ/КМ 


