
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-02-12-42#33 

               05.02.2021 г.  

 

ДО 

ВИКТОРИЯ А. МИТЕВА 

УЛ. „ПЛОВДИВСКА” , ГР. ПАЗАРДЖИК 

 

ДО  

ИВАН С. КЕХАЙОВ 

УЛ. „ВРАТЦАТА” , ГР. ПЛОВДИВ 

 

ДО 

ЯНКА М.  Б.- КОЛАС  

УЛ. „ДЕРМЕНКА” , ГР. ПЛОВДИВ 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 
На основание §4, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на 

територията, във връзка с чл. 129, ал.2 изр. последно от ЗУТ, Ви уведомявам че е 

издадена Заповед № РД 02-09-6 от 04.01.2021г. на Кмета на община Кричим за 

одобряване на:  Проект за ПУП – ПРЗ /План  за регулация и застрояване/ и схеми на 

техническа инфраструктура – Ел и ВиК към него, като от ПИ 39921.93.10 по КК м. 

„Адалъка” се образува УПИ 93.10 – обществено обслужващи дейности и жилищно 

застрояване, ведно с ПУП-ПП - Парцеларен план за елементите на техническата 

инфраструктура, необходими за обслужването новообразувания УПИ 93.10. –

обществено обслужващи дейности. С проектът за ПУП – ПРЗ се предвижда нов УПИ 

93.10 – обществено обслужващи дейности и жилищно застрояване по червените и 

сини линии и надписи за регулацията. За новообразуваният УПИ 93.10 – обществено 

обслужващи дейности и жилищно застрояване се предвижда ново ниско свободно 

застрояване с червени ограничителни линии и устройствени показатели за зона „Смф“, 

Н до 3ет.(до10м.), Пл.застр. – 80 %; К инт. – 2,4 и озеленяване – мин.20 %. 

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” 

 

Присъствал на обявяването на информационното табло на Община Кричим на: 

05.02.2021 г. 

 

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

/ Владислав Вълчев/                                                                                 /Ани Тошева/ 
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