
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

З А П О В Е Д  

№ .. 

гр. Кричим, 28.01.2021 г.

На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 13 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на 
територията във връзка с чл. 150 ал. 3, чл. 134, ал. 2, т. 6, чл. 131, ал. 2, чл. 110, ал. 1, т. 1 от 
Закона за устройство на територията във връзка с Решение по т. 4, взето с Протокол № 2 от 
20.01.2021 г. от заседание на Експертен съвет по устройство на територията при Община 
Кричим, заявление вх. № с вх. № ОУ-02-24-2 от 19.01.2021 г. от Васил Радулов Радулов и 
Петкана Николова Радулова, и с оглед представени нотариален акт № 178, том 3, per. № 
4095, дело 530/2019 г. по описа на нотариус № 36 Нина Добчева, вписан в СВ Пловдив с 
вх.рег.№ 38984/17.12.2019 г., акт № 135, ром 109, дело № 22454/2019 г.

ОДОБРЯВАМ:

Проект за изменение на ПУП-ПРЗ (план за регулация и застрояване) за ПИ с 
идентификатор 39921.501.554 по КК на гр. Кричим, включен в УПИ XIII-830 и XIV-830 от 
кв.76 по регулационен план на гр. Кричим“, с който от УПИ XIII-830 и УПИ XIV-830 се 
образува нов УПИ XIII-501.554-жил.застр. по имотни граници с ново ниско свободно 
застрояване и допълващо застрояване сключено с ново допълващо застрояване в УПИ IX-831 
от кв.76 по плана на гр.Кричим с устройствени показатели за зона Жм - височина до 10м., 
Пл. до 60% , Кинт до 1,2 и Оз. мин. 40%, по зелените зачертавания, надписи и щрихи за 
регулацията, червена ограничителна линия за основното застрояване, оранжева линия за 
допълващото застрояване и матрица със син цвят.

Подробният усгройствен план е неразделна част от „Комплексен проект по чл.150, ал.1 
от ЗУТ за допълващо застрояване -  ЛЯТНА КУХНЯ в УПИ XIII-501.554 - жил. застр., кв.76, 
гр. Кричим, общ. Кричим, област Пловдив ”.

Неразделна част от настоящата заповед е одобрена 1 /един/ брой графична част.
На основание на основание чл. 150, ал.8 във връзка с чл. 129, ал. 2, изр. последно от 

Закона за устройство на територията настоящата заповед да се съобщи на всички 
заинтересовани лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс, които могат да я 
обжалват в четиринадеседневен срок чрез Кмета на община Кричим пред Административен 
съд -  Пловдив.

На основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията така одобрените 
изменение на подробен устройствендщан -  план за регулация и застрояване да се публикуват 
на интернет страницата на О би^а/\10ичйм "в тридневен срок от издаване на настоящата 
заповед. /1  {{ Р / '
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Заповедта е влязла в сила на 
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