
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 

 

Изх. №  ОУ-02-12-21#8 

         03.08.2020 г.  

 

 

ДО 

НAДКА М. ГЕОРГИЕВА 

БУЛ.  Н. ВАПЦАРОВ ,  Р-Н ЮЖЕН 

ГР. ПЛОВДИВ 
КАТО НАСЛЕДНИК НА  

ДИМИТЪР НИКОЛОВ УЗМАНОВ, ЗА ИМОТ 

ИД: 39921.504.553, КВ.17 ПО КККР НА ГР.КРИЧИМ 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

Община Кричим /ЕКАТТЕ 39921/, област Пловдив, на основание § 4, ал. 1 от 

Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията /ДР на ЗУТ/, във 

връзка с чл. 129, ал. 2 изр. последно от Закона за устройство на територията, във връзка 

с чл. 61, ал. 1 от АПК Ви съобщава, че е издадена Заповед №РД-02-09-245/29.06.2020 

г. на Кмета на община Кричим, с която се одобрява “ПРОЕКТ на  РУП за УПИ ІІ-

504.1390, обществено обслужващи, складови и производствени дейности, УПИ ІІІ-

504.1391, обществено обслужващи, складови и производствени дейности и УПИ VІ-

504.553, обществено обслужващи, складови и производствени дейности, кв.17 по плана 

на гр. Кричим, община Кричим”, с който се определят дължините на свързаното 

застрояване на общите вътрешни регулационни граници на имотите, определят се 

конкретни линии на застрояване без да се променя начина и характера на застрояването 

по действащия ПУП, определя етапи на изграждане и застрояването в УПИ III-

504.1391, обществено обслужващи, складови  и производствени дейности.  

 Можете да се запознаете с индивидуалният  административен акт в Общинска 

администрация – Кричим, гр. Кричим, общ. Кричим, обл. Пловдив, пл. „Обединение” 

№ 3, ет. 3, ст. 28, същата е публикувана и на интернет страницата на община Кричим: 

www.krichim.bg. 

  Горецитираният акт може да бъде обжалван чрез Кмета на община Кричим пред 

Административен съд, гр. Пловдив,  в 14-дневен срок от датата на съобщаването му. 

 

 

 

Длъжностно лице:……П………… 

инж. Николай Бабов 

Гл. специалист „КРВП” 

 

 

...............П........                                                                             ............П......... 

/ Нели петрова /                                                                            / Соня Андреева/ 
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