
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 
№ 389 

Протокол № 46 от 04.04.2019 година 

ОТНОСНО:  Предложение от Атанас Калчев  – Кмет на Община Кричим, относно
допускане изработване на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и 
застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 39921.59.2, с площ 901 кв. 
м., местност „Турски гробища” по кадастралната карта на гр. Кричим за неземеделски 
нужди 
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, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 124б, ал. 1 от 
Закона за устройство на територията, чл. 110, ал. 1, т. 1 и чл. 112, ал. 2, т. 3 от 
Закона за устройство на територията, Общински съвет при община Кричим 

РЕШИ: 

1. Одобрява приложеното към заявлението техническо задание. 
2. Разрешава да се изготви проект за Подробен устройствен план – план за 

регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 39921.59.2, с 
площ 901 кв. м., местност „Турски гробища” по кадастралната карта на гр. Кричим за 
промяна предназначението на земеделска земя за жилищно строителство.

3. Проектът на ПУП-ПРЗ да бъде изработен в цифров и графичен вид и да се 
внесе в Община Кричим за разглеждане и приемане в три екземпляра – оригинал на 
недеформируема прозрачна основа, оригинал на хартиен носител и магнитен носител в 
.cad  и .dwg формат. Проектът да се изработи и съобрази с действащата  кадастрална 
карта.  Проектът да бъде изработен при спазване на действащата нормативна уредба по 
устройство на територията – Закона за устройство на територията, Наредба № 7 от 2003 
г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени 
зони, Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми 
и планове и др.  

4. Проектът да се съгласува с експлоатационните дружества по чл. 128, ал. 6 от 
Закона за устройство на територията.

5. Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на 
територията чрез обявление. 
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 На основание чл.124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията Решението 
не подлежи на оспорване. 

Приложения: 
1. Заверено копие на Заявление вх. № ОУ-02-12-177/17.10.2018 г. и Заявление ОУ-02-12-

177#4/12.02.2019 г. от Р. А. П.;
2. Копие на Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот, вписан в Служба по 

вписванията гр. Пловдив; 
3. Заверено копие на Техническо – планово задание; 
4. Заверено копие на Скица – предложение; 
5. Копие на Скица на поземлен имот № 15-698422-28.09.2018 г., за имот с идентификатор 

39921.59.2, издадена от СГКК – гр. Пловдив; 
6. Копие на Ситуационен план на ПИ с идентификатор 39921.59.2 от 28.09.2018 г.; 
7. Копие на Писмо изх. № 11608/06.11.2018 г. на Управителя на „Водоснабдяване и 

канализация” ЕООД, гр. Пловдив; 
8. Копие на Писмо изх. № 7953444-4355648-1/05.11.2018 г. от ЕРЮГ гр. Пловдив; 
9. Копие на Решение № КЗЗ-27 от 20.12.2018 г., взето с Протокол № 27 от 20.12.2018 г. на 

Комисия за земеделските земи; 
10. Заверено копие на Становище изх. № ОУ-02-12-177#5/13.03.2019 г. на Главния архитект 

на Община Кричим. 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, при съобразяване с 
разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на 
територията, чл. 110, ал. 1, т. 1 и чл. 112, ал. 2, т. 3 от Закона за устройство на 
територията, като взе предвид мотивите и фактическите и правни основания в 
Предложение с вх. № РД-01-08-86/25.03.2019 год. от Кмета на Община Кричим, 
положителните становища на постоянните комисии към ОбС – Кричим: 
ПКУТИБСЕПОСКД и ПКМСОРЗ, и с цел удовлетворяване искането на заявителя като 
заинтересовано лице по чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ - собственик на поземлен имот 39921.59.2 
и възложител по смисъла чл. 161, ал. 1 от ЗУТ. 

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 


