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Р Е Ш Е Н И Е 
№ 40 

Протокол № 6 от 20.02.2020 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 39921.93.10, с площ 2701 кв. 
м., местност „Адалъка” по кадастралната карта на гр. Кричим за неземеделски нужди и 
подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на електропровод 1 
kV в землището на гр. Кричим за електрозахранване на ПИ с идентификатор 
39921.93.10 по КК на гр. Кричим. 
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 т. 5 и чл. 112, ал. 2, т. 3 и 
т. 7 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 24, ал. 1 от Закона за 
опазване на земеделските земи, Общинския съвет при община Кричим: 

РЕШИ: 

1. Одобрява приложените към заявлението технически задания за ПУП–
ПРЗ ведно с ПУП-ПП, съставени от възложителите Галя ххх Георгиева, Петранка 
ххх Георгиева, Мария ххх Георгиева и Андон ххх Георгиев. 

2. Разрешава да се изготви проект за подробен устройствен план – план за 
регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 39921.93.10 по КК на 
гр. Кричим, площ от 2071 кв.м., местност „Адалъка“ с цел промяна на 
предназначението на земеделска земя за обществено обслужващи дейности и 
жилищно застрояване ведно с подробен устройствен план – парцеларен план 
/ПУП-ПП/ за трасе на електропровод 1kV в землището на гр. Кричим за 
електрозахранване на ПИ с идентификатор 39921.93.10 по КК на гр. Кричим. 

3. Проектът на ПУП-ПРЗ ведно ПУП-ПП 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,  в мащаб– М 1:1000. 
Проектът да бъде изработен при спазване на действащата нормативна уредба по 
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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 при условията на чл. 128, ал. 6 от Закона за 
устройство на територията. 

5. Проектът да се представи в едно с актуално геодезическо заснемане на 
имота. 

6. 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. 

Приложения: 
1. Заявление ОУ-02-12-42/11.06.2019 г. от инж. Ив. Политова – пълномощник на 

Галя ххх Георгиева, Петранка ххх Георгиева, Мария ххх Георгиева и Андон ххх 
Георгиев;  

2. Техническо задание 
3. Скица – предложение 
4. нотариален акт № 160, том IV, рег.№ 4850, дело 616/2007 г. по описа на 

нотариус № 230 Иван Иванов, вписан в Служба по вписванията Пловдив с вх.рег.№ 
34188/23.11.2007 г., акт № 62, том 115  

5. удостоверение за наследници изх. № АО-05-04-770 от 27.08.2018 г., издадено от 
община Кричим; 

6. скица № 15-613934-28.08.2018 г. на СГКК Пловдив, със заверка на МЗХГ – 
Комисия за земеделските земи за утвърждаване на площадка за проектиране; 

7. Решение № КЗЗ-10 от 28.05.2019 г. МЗХГ – Комисия за земеделските земи, 
влязло в силна на 21.06.2019 г.;  

8. пълномощно със заверка на подписите с рег.№ 2425/24.08.2018 г. по описа на 
нотариус № 168 Петкана Минева; 

9. пълномощно със заверка на подписите с рег.№ 1828/29.03.2019 г. по описа на 
нотариус № 144 Дарина Нойкова; 

10. писмо изх.№ № 0800-3629/16.07.2019 г. на „Водоснабдяване и канализация” 
ЕООД; 

11. писмо изх. № 8302290-1/26.06.2019 г. от „Електроразпределение – юг” ЕАД; 
12. писмо № ОВОС-670-1/19.04.2019 г. на МОСВ – РИОСВ Пловдив; 
13. Писмо изх. № ОУ-02-12-42#3/11.07.2019 г. на Главния архитект на община 

Кричим; 
14. Заявление вх. № ОУ-02–12–42#5/14.10.2019 г. от Н. ххх Руменова – 

пълномощник на Галя ххх Георгиева, Петранка ххх Георгиева, Мария ххх Георгиева и 
Андон ххх Георгиев; 

15. Заявление  вх. № ОУ-02–12–42#6/15.11.2019 г. от инж. Ив. Политова – 
пълномощник на Галя ххх Георгиева, Петранка Тодорова ххх, Мария ххх Георгиева и 
Андон ххх Георгиев; 

16. Заявление  вх. № ОУ-02–12–42#8/20.01.2020 г. от инж. Ив. Политова – 
пълномощник на Галя ххх Георгиева, Петранка ххх Георгиева, Мария ххх Георгиева и 
Андон ххх Георгиев; 
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17. Заявление  вх. № ОУ-02–12–42#10/06.02.2020 г. от Галя ххх Георгиева; 
18. Становище  вх. № ОУ-02-12-42#11/12.02.2020 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, чл. 124а, ал. 1 и ал. 
5, чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, чл. 110, ал. 1, т. 1 и т. 5 и чл. 
112, ал. 2, т. 3 и т. 7 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 24, ал. 1 от 
Закона за опазване на земеделските земи, като взе предвид фактическите основания в 
Предложение с вх. № РД-01-08-46/13.02.2020 год. от Кмета на община Кричим,  
положителните становища на постоянните комисии към ОбС – Кричим: 
ПКУТИБСЕПОСКД и ПКМСОРЗ, и с цел създаване на предпоставки за 
удовлетворяване искането на заявителите за изработване на ПУП – ПРЗ за собственият 
им имот  с идентификатор 39921.93.10 по КК на гр. Кричим, площ от 2071 кв.м., 
местност „Адалъка“ с цел промяна на предназначението на земеделска земя за 
обществено обслужващи дейности и жилищно застрояване и и ПУП – ПП за трасе на 
електропровод 1kV   за електрозахранване на ПИ 39921.93.10. 

Общ брой общински съветници: 13 
Брой присъствали на гласуването:  11 
ГЛАСУВАЛИ:  
„ЗА” –  11; 
„ПРОТИВ” –  няма; 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 

Протоколчик:  
/Кр. Манолова/ 

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

АХ/КМ 


