
О Б Щ И Н А К Р И Ч И М 
4220 гр. Кричим, пл. „Обединение" № 3, 

Тел. 03145/22-50, факс 03145/23-51 
e-mail: kmet krichim@abv.bg 

КОНСТАТИВЕН АКТ 
№ 1 

Днес, 9 април 2014 година, в град Кричим, работна група в състав: 
l.apx. Михаил Богданов - главен архитект на Община Кричим; 
2.Борис Вълчанов -главен специалист „С, СН и ИД", 
З.инж. Ваня Тончева - главен специалист „КРТОНС", 

извърши проверка на място в ПИ с кадастрален идентификатор 39921.502.541, 
на строеж : „Едноетажна сграда /Офис, фризьоро-козметичен салон и соларно 
студио/", находящ се в УПИ -VII -за обществено обслужващи, стопански и 
търговски дейности", кв.75 по регулационен план на град Кричим. 

Строежа се намира в град Кричим, поземлен имот с кадастрален 
идентификатор 39921.502.541 - частна общинска обственост, съгласно АЧОС 
№ 554/09.09.2010 година. 

I. ОТНОСНО СОБСТВЕНОСТТА НА ТЕРЕНА И СТРОЕЖА 

1. Строежът е изграден в терен: частна общинска собственост 
2. Основание за заемане на поземления имот: няма отстъпено право на 

строеж върху общински имот 
3. Строежът е собственост на: ЕТ „МЕДИАНА-ГИЗДА ЛАЗАРОВА", 

представляван от Гизда Илиева Лазарова 

II. ОТНОСНО ИЗДАДЕНИТЕ СТРОИТЕЛНИ КНИЖА 
/ПУП/ 

1. Съгласно ПУП-ПРЗ на град Кричим, одобрен със Заповед № 635/02.06.1987 г. 
и изменение на ПУП-ПРЗ, одобрено със заповед № 15-00-218/08.06.2010 г. на 
Кмета на община Кричим, за урегулирания поземлен имот не е предвидено 
застрояване на постройка „Едноетажна сграда /Офис, фризьоро-козметичен 
салон и соларно студио/". 
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2. Към днешна дата 09.04.2014 г. не бяха представени необходимите 
строителни книжа и докумети, изискващи се по ЗУТ. 

III. ОТНОСНО НАЛИЧИЕТО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТТА НА 
ИЗДАДЕНИТЕ СТРОИТЕЛНИ К Н И Ж А 

1. Няма наличие на издадено Разрешение за строеж. 

2. Няма наличие на протокол за открита строителна площадка и определяне 
на строителна линия и ниво на строежа с резултати от проверки на нива; изкоп; 
цокъл; корниз; било и други. 

3. Няма наличие на заверена заповедна книга. 

4. Няма наличие на документ за отстъпено право на строеж. 

IV. ОТНОСНО ИЗВЪРШЕНОТО СТРОИТЕЛСТВО: 

1. Строежът представлява: 

- постройка, изпълнена изцяло от стоманена конструкция. Изградена е 
върху бетонова площадка, задигната на 10 см. над нивото на прилежащия 
терен. За конструкцията на обекта са използвани стоманени модули -
колони със сечение 5/5 см трайно свързани с бетоновата площадка с 
монтирани стоманени рамки между тях от студено огънати профили, а 
върху рамките - монтирани стоманени греди в друга посока от също 
такива профили, служещи за покривни столици. Има преградни зидове от 
единични тухли с дебелина 12 см - измазани и боядисани с латекс. 
Отделни модули са оформени с растер от 90 см., а в план формата на 
сградата е многоъгълна, получена от неколкократно прилагане на 
модулите. По фасадите на сградата и при всички чупки са монтирани 
трайно свързани към бетоновата площадка посредством болтове и 
замонолитени стоманени плочи колоните през 90 см. една от друга, а на 
местата на чупките колоните са сдвоени. Във вътрешното пространство 
на обекта също са монтирани колони на места, даващи възможност за 
опиране на ригелите на рамките, а където е било необходимо колоните 
също са сдвоени. Стенното ограждане на обекта по фасадите е от гладка 
ламарина допълнително обзидана към вътре в помещенията. От ламарина 
е изпълнено и покривното покритие. Към момента на огледа и 
съставянето на акта оборудване в сградата няма, с изключение на трайно 
прикрепени към терена мивки и плотове. Запазено е подовото покритие 
от теракотни плочи и венецианска мозайка. 
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По фасадите значителна част от ограждането е оформено с прозорци 80/120 
см. обезопасени с решетки, предвидени са и врати -двукрили на две места 
по челната фасада и три еднокрили. 

В сградата са осигурени водопровод, канализация и електрозахранване, 
които са отделни от мрежите със собствено измерване. 

Техническите данни за строежа по измерване на място: 

ЗП =1 ООм.кв.; Височина =3.00м. 

2. Строежът е напълно завършен в периода 1991г.-1992г. 

3. Окомерната скица на строежа е неразделна част от настоящия 
констативен акт. 

V. ПО НАЛИЧНАТА ДРУГА ДОКУМЕНТАЦИЯ 

1. На 20.01.1992 г. е съставен акт от техн. Павел Бодуров, за извършено 
незаконно строителство от лицето Гизда Илиева Лазарова 

2. На 26.02.1993 г. е съставен акт, на основание чл.169 от ЗТСУ от 
инж. Анета Тодорова, на лицето Гизда Лазарова. 

VI. НАРУШЕНИЕ 

1. Нарушени разпоредби: 

-чл.137, ал.З о т З У Т и чл.148, ал.1 от ЗУТ и чл.182, ал.1 от ЗУТ. 

Във връзка с горните констатации, налице е безспорно установен незаконен 
строеж по смисъла на чл.225, ал.2, т.1 и т.2 от ЗУТ. 

Съставеният констативен акт е основание за започване на административно 
производство по реда на чл.225а от ЗУТ. 
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Настоящият констативен акт, съставен на основание чл.223, ал.2 от ЗУТ, 
се изготви в три екземпляра в отсъствието на г-жа Гизда Илиева Лазарова 
-представляваща ЕТ „МЕДИАНА-ГИЗДА ЛАЗАРОВА". 

Възражения по настоящия констативен акт могат да бъдат подавани до 
Кмета на община Кричим, гр. Кричим 4220, пл. „Обединение" № 3, в 7-
дневен срок, считан от датата на получаването му. 

ПРИСЪСТВАЛИ НА ПРОВЕРКАТА И КОНСТАТИРАЛИ: 

1. арх. М.Богданов^:ч^^Ж,.. . 

2. Б.Вълчанов 

3. инж. В.Тончева. 

Свидетел при отсъствие на извършителя на незаконния строеж: 
^ v\& Ш?̂  Нос>юъ к 

Екземпляр втори от настоящият констативен акт се постави 

днес....^1?.'..^.л.^Св ?г?.:Г...часа, чрез залепване на незаконния строеж 




