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ОТНОСНО:  Предложение от Атанас Калчев – Кмет на община Кричим, относно
Одобряване изменение на „Подробен устройствен план – План за регулация на кв. 75 
по регулационен план на град Кричим, общ. Кричим, за образуване на нов УПИ VІІ-
502.565, с НТП: „за озеленяване”, съвпадащ с ПИ 39921.502.565 по кадастралната карта 
на гр. Кричим, с функционално предназначение: „Парк за широко обществено 
ползване, предназначен за трайно задоволяване на обществените потребности от 
общинско значение”. 
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. 62, ал. 9, чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 
2 от Закона за устройство на територията, във връзка с Решение № 282, взето с 
Протокол № 32 от 15.03.2018г. на Общински съвет при община Кричим, Решение 
по т. 1 от дневния ред на ОбЕСУТ към община Кричим, взето с Протокол № 3 от 
21.05.2018 г., на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, и като взе предвид фактическите и 
правни основания в Предложение с вх. № РД-01-08-168/27.06.2018 г. на Кмета на 
община Кричим, Общински съвет при община Кричим 

РЕШИ:  

1. ОДОБРЯВА проект за изменение на 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, ведно със 
съдържащата се в него План-схема за разполагане на преместваеми обекти, съгласно 
който проект се образува нов УПИ VII - 502.565, 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, изменена със Заповед 
№ 18-4795 от 16.06.2016 г. на Изпълнителния директор на СГКК, гр. Пловдив, актуван 
с Акт за публична общинска собственост № 1247 от 25.07.2017г., вписан в Службата по 
вписванията гр. Пловдив, под № 156, том 62, регистрационен № 23122 от 26.07.2017 
год., с административен адрес: пл. «Демокрация», гр. Кричим, с НТП: „за озеленяване“, 
с функционално предназначение: „Парк за широко обществено ползване, предназначен 
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за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение”, с площ 
3 722 кв.м., и с устройствени показатели, така както е показано в текстовата и 
графичната част на проекта, неразделна част от настоящото решение. 

2. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на 
решението. 

На основание чл. 129, ал. 1, изр. 2 от Закона за устройство на територията, 
Решението да се изпрати за обнародване в „Държавен вестник” в 7-дневен срок от 
приемането му. 

На основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията, одобреният 
проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация да се 
публикува на интернет страницата на Община Кричим. 

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4, изр. 2 от Закона за устройство на територията, 
Решението подлежи на обжалване чрез Общински съвет при община Кричим пред 
Административен съд – Пловдив в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен 
вестник”. 

На основание чл. 60, ал. 4 от АПК, разпореждането, с което се допуска 
предварително изпълнение, може да се обжалва чрез административния орган пред 
съда в тридневен срок от съобщаването му, независимо дали административният акт е 
бил оспорен. 

Приложение: 
1. Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация 

на кв. 75 по регулационен план на град Кричим, общ. Кричим, за УПИ VІІ-502.565 – за 
озеленяване, съвпадащ с ПИ 39921.502.565 по кадастралната карта на гр. Кричим, 
съдържащ и План-схема за разполагане на преместваеми обекти. 

 МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 62, 
ал. 9, чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 2 от Закона за устройство на територията, във 
връзка с Решение № 282, взето с Протокол № 32 от 15.03.2018г. на Общински съвет при 
община Кричим, Решение по т. 1 от дневния ред на ОбЕСУТ към община Кричим, 
взето с Протокол № 3 от 21.05.2018 г., като взе предвид фактическите и правни 
основания в  Предложение с вх. № РД-01-08-168/27.06.2018 год. от Кмета на община 
Кричим, положителните становища на постоянните комисии към ОбС – Кричим: 
ПКУТИБСЕПОСКД и ПКМСОРЗ.  
 ОбС – Кричим на основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително 
изпълнение на решението с цел създаване на предпоставки за защита на особено важни 
обществени интереси, свързани с осигуряване и повишаване качеството на живот на 
населението на общината, чрез създаване на подходяща и подобряване на 
съществуващата жизнена среда. Предварителното изпълнение на решението, осигурява 
възможност за кандидатстване за безвъзмездно финансово подпомагане по Процедура 
чрез подбор - BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на площи 
за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на 
обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 
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райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. с краен срок 
13.07.2018 г., с проектно предложение за паркоустрояване и благоустрояване на зелени 
площи на територията на община Кричим, задължителна част от документацията на 
което е и акта на компетентния орган за одобрението на проект за изменение на ПУП-
ПР за кв. 75. Такъв документ е настоящото решение, с което се одобрява проект за 
изменение на ПУП-ПР за УПИ VІІ-502.565, въз основа на което имотът придобива 
характеристиките, определящи го като допустим обект на финансиране по цитираната 
процедура. 

Общ брой общински съветници: 13 
Брой присъствали на гласуването: 12 
ГЛАСУВАЛИ:  
„ЗА” – 12; 
„ПРОТИВ” –  няма; 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 

Протоколчик:  
  /Кр. Манолова/ 

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

АХ/КМ 


