ОБЩИНА КРИЧИМ
4220 гр. Кричим, пл. „Обединение” № 3,
тел. 03145/22-50, факс 03145/23-51
e-mail: kmet_krichim@abv.bg

ЗАПОВЕД
№ РД-02-09-148
гр. Кричим, 25.05.2022 г.
На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 13 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация; чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на
територията във връзка с чл. 150, ал. 3, чл. 110, ал. 1, т. 1 и чл. 112, ал. 1 от Закона за
устройство на територията и във връзка с Решение № 221, взето с Протокол № 24 от
26.09.2017 г. на Общински съвет към Община Кричим, Решение на ЕСУТ при Община
Кричим, взето с Протокол № 6, т. 1 от 18.05.2022 г., АПОС № 1249, вписан в СВ с вх. № 7540
от 09.03.2018 г., акт № 95, том 19 и заявление с вх. № ОУ-02-24-98/13.05.2022 г. от Община
Кричим, представлявана от Атанас Калчев – Кмет на община Кричим:

ОДОБРЯВАМ:
Проект на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за
„Обособяване на ПИ 39921.4.71 по кадастралната карта на гр. Кричим с функционално
предназначение – „Гробищен парк” – ОГР“ ведно със схеми за техническата инфраструктура,
с който се предвижда: от ПИ 39921.4.71 се образува УПИ I-4.71 – ЗА ГРОБИЩЕН ПАРК, с
площ 14 015 кв.м. по червени линии, надписи и щрихи за регулацията. В част застрояване се
предвижда ново ниско застрояване с Н до 8 м. и показатели за устройствена зона „Тгп“: П
застрояване ≤ 2%; К инт. 0,02 – 0,06 и Озеленяване минимум 85% по червени ограничителни
линии за застрояването и матрица в син цвят за устройствените показатели.
Подробният устройствен план е неразделна част от Комплексен проект по чл.150 от
ЗУТ за обект: „Обособяване на ПИ 39921.4.71 по кадастралната карта на гр. Кричим с
функционално предназначение – „Гробищен парк” - ОГР“.
Неразделна част от настоящата заповед е одобрена графична част на ПУП-ПРЗ и схеми
за техническата инфраструктура.
На основание чл. 150, ал. 8 във връзка с чл. 129, ал. 2 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 четиринадесетдневен
срок чрез Кмета на община Кричим пред Административен съд – Пловдив.
На основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията, одобреният проект
изменение на ПУП-ПРЗ да се публикува на интернет страницата на Община Кричим в
тридневен срок от издаване на настоящата заповед.

АТАНАС КАЛЧЕВ
Кмет на община Кричим

Изготвил:
Георги Римпопов
юрисконсулт на Община Кричим

