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З А П О В Е Д 
 

№ РД-02-09-446 
 

гр. Кричим, 22.11.2021 г. 
 

На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 13 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 124а, ал.2, във връзка с чл. 
135, ал. 3 и чл. 134, ал. 2, т.1 и т.6 от ЗУТ, § 8, ал.2, т.2 от ПР на ЗУТ във връзка с чл. 
110, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията във връзка постъпило заявление 
вх. № ОУ-02-07-2/20.10.2021 г. от Димитрина ********* Каишева, като собственик на 
ПИ 39921.501.283, за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-ресторант от кв. 82 по плана на 
гр. Кричим, в качеството ѝ на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 от Закона за 
устройство на територията с оглед на: съдебен акт № 20, том 11, рег. № 18318, дело 
9638/08.06.2021 г., издаден от СВ – гр. Пловдив; Предложение за изменение на ПУП; 
кадастрална извадка – скица №15-917759-19.08.2021г. на СГКК Пловдив; Становище 
вх. № ОУ-02-12-8#2/03.02.2020  година на Главния архитект на Община Кричим.  

 
 
 

Д О П У С К А М: 
 

Да се изработи  проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване 
на основание  чл. 134, ал. 2 от Закона за устройство на територията, както следва: 

Изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване 
/ПУП-ПРЗ/ за ПИ 39921. 501.283, включен в УПИ I-ресторант от кв. 82 по плана на гр. 
Кричим, като се предвижда от УПИ I-ресторант  да се образуват два нови УПИ. 

Проектът на ПУП-ПРЗ да бъде изработен в цифров и графичен вид и да се внесе в 
Община Кричим за разглеждане и приемане в три екземпляра – оригинал на 
недеформируема прозрачна основа, оригинал на хартиен носител и магнитен носител в 
цифров формат. Проектът да се изработи върху актуална кадастрална основа и 
съобрази с действащия регулационен план на гр. Кричим /М1:500/. Проектът да бъде 
изработен при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на 
територията – Закона за устройство на територията, Наредба № 7 от 2003 г. за правила 
и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, 
Наредба № 8 от 14 юни 2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и 
планове и др.  

Размерите и площите на новообразуваните УПИ да са съобразени с разпоредбите 
на чл.19 от ЗУТ. 

Проектът да се съгласува при условията по реда на раздел III от глава седма от 
Закона за устройство на територията. 

Проектът да се представи ведно с актуално геодезическо заснемане на имота. 
Проектът да се изготви от правоспособни специалисти. 
На основание чл. 135, ал. 6 от Закона за устройство на територията спирам 

прилагането на действащите устройствени планове в обхвата, за която се отнасят.  
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Проектът за изменение на ПУП-ПЗР да бъде изготвен и представен в Община 

Кричим в 12-месечен срок от датата на издаване на настоящата заповед.  
 
Настоящата заповед да се съобщи по реда на чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 124б, 

ал. 2 от Закона за устройство на територията. 
 
 
 
 
АТАНАС КАЛЧЕВ /П/ заличено обстоятелство по  
чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 679/2016 
Кмет на община Кричим 
 
 
 


