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

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

З А П О В Е Д

гр. Кричим,?.*. 2021 г.

На основание чл.129, ал. 2 от ЗУТ, § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ, във връзка с чл. 128, 
ал. 14 от ЗУТ. във връзка с Решение по т. 3, взето с Протокол № 8 от 14.04.2021 г. от 
заседание на Експертен съвет по устройство на територията при Община Кричим, 
Заповед № РД-18-13/19.02.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК ; Извлечение от 
ПУП-ПР за УПИ VII-682 в кв. 95, гр. Кричим, общ Кричим одобрен със Заповед 
902/1982г.; скица № 15-244331-09.03.2021 г. на СГКК Пловдив; нотариален акт за 
покупко-продажба на недвижими имоти № 31, том I, per. № 448, дело 31 от 2021 г. по 
описа на нотариус № 461 Нели Белева, вписан в СВ Пловдив с вх.рег. № 
4706/18.02.2021 г., акт № 69, том 12, дело 2301/2021 и заявления вх.№ ОУ-02-12- 
25/08.04.2021 г. от Иван Георгиев Алексиев с ЕГН:8709174600 и вх. № ОУ-02-12- 
25#1/08.04.2021 г. от наследниците на Никола Трифонов Павлов с ЕГН/Дата на раждане 
13.05.1919г., упоменати в удостоверение за наследници с Изх.№ АО-05-04- 
225/29.03.2021г.

ОДОБРЯВАМ:

Проект за изменение на Подробен устройствен план -  план за регулация /ПУП- 
ПР/ за УПИ VII-682 в кв.95 по ЗРП на гр. Кричим, общ. Кричим, с който се предвижда 
изменение на източната вътрешно регулационна линия на УПИ VII-682 в кв. 95, по 
имотната граница между ПИ 39921.501.482 и ПИ 39921.501.483, като от УПИ VII-682 и 
УПИ VI-685 се образуват нови, както следва: УПИ VII-501.482 - жил. застр. и УПИ VI- 
685 по зачертаванията, надписите и линиите със зелен цвят за изменението на 
регулацията.

На основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията така 
одобреният проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация 
/ПУП-ПР/, да се публикува на интернет страницата на община Кричим.

Приложение, неразделна част към настоящата заповед: одобрена графична част.
На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията настоящата 

заповед да се съобри~-~'чга^, всички заинтересовани лица по реда на 
АдминисграгивнопроцесуалнШ:; Кодекс, които могат да я обжалват в 
четиринадесетдневен-срок n p fi  Административен съд -  Пловдив.
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