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Р Е Ш Е Н И Е 
№ 119 

Протокол № 12 от 13.10.2016 година 

ОТНОСНО:  Предложение  от  Атанас  Стефанов  Калчев  –  Кмет  на  Община 
Кричим, относно Одобряване на проект ПУППП на трасе на ел. кабел СН 50 kV до нов 
трафопост  тип  МТТ  в  поземлен  имот  с  кадастрален  идентификатор  39921.301.2,  с 
трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване „нива”, 
с  площ:  7 517  кв.  м.  по  КК  и  КР  на  гр.  Кричим,  одобрени  със  Заповед  №  РД18 
13/19.02.2009  г.  на  ИД  на  АГКК,  гр.  София,  преминаващ  през  имоти  с  кадастрални 
номера 39921.4.830, 39921.4.833, 39921.4.837 и 39921.4.900 по КК и КР на гр. Кричим, 
одобрени  със  Заповед  №  РД1813/19.02.2009  г.  на  ИД  на  АГКК,  гр.  София,  и 
одобряване  на  проект  ПУППП  на  експлоатационен  път  и  пътна  връзка  до  поземлен 
имот  с  кадастрален  идентификатор  39921.301.2,  с  начин  на  трайно  ползване  „нива”, 
преминаващ  през  общински  имоти  с  кадастрални  идентификатори  ПИ  39921.4.900,  с 
начин  на  трайно  ползване:  „за  друг  поземлен  имот  за  движение  и  транспорт”  и  ПИ 
39921.4.833,  с  начин  на  трайно  ползване:  „пасище”  по  Кадастралната  карта  на  гр. 
Kричим, общ. Кричим, обл. Пловдив, одобрена със Заповед РД1813/ 19.02.2009 г на 
Изпълнителния директор на АГКК“. 
Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим. 
Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим. 
Становища:  ПК  по  устройство  на  територията,  инфраструктура,  благоустрояване, 
строителство,  енергийна  политика,  общинска  собственост  и  комунална  дейност  към 
ОбС. 

На  основание  чл.  21,  ал.  1,  т.  11  от  Закона  за местното  самоуправление  и 
местната администрация и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, и 
във връзка с изпълнение на Решение № 102, взето с протокол № 9 от 25.07.2016 г. 
на Общински съвет Кричим, Общински съвет при община Кричим: 

Р Е Ш И: 

1.  ОДОБРЯВА  ПУППП  на  трасе  на  ел.  кабел  СН  50  kV  до  нов 
трафопост тип МТТ в поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.301.2, с 
трайно предназначение на  територията:  земеделска и начин на  трайно ползване 
„нива”, с площ: 7 517 кв. м. по КК и КР на гр. Кричим, одобрени със Заповед № 
РД1813/19.02.2009  г.  на  ИД  на  АГКК,  гр.  София,  преминаващ  през  имоти  с 
кадастрални номера 39921.4.830, 39921.4.833, 39921.4.837 и 39921.4.900 по КК и КР 
на гр. Кричим, одобрени със Заповед № РД1813/19.02.2009 г. на ИД на АГКК, гр. 
София.
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2.  ОДОБРЯВА  ПУППП  на  експлоатационен  път  и  пътна  връзка  до 
поземлен  имот  с  кадастрален  идентификатор  39921.301.2,  с  начин  на  трайно 
ползване  „нива”,  преминаващ  през  общински  имоти  с  кадастрални 
идентификатори ПИ 39921.4.900,  с начин на  трайно ползване:  „за друг поземлен 
имот  за  движение  и  транспорт”  и  ПИ  39921.4.833,  с  начин  на  трайно  ползване: 
„пасище” по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на гр. Kричим, общ. 
Кричим,  обл.  Пловдив,  одобрена  със  Заповед  РД1813/  19.02.2009  г  на 
Изпълнителния директор на АГКК. 

3.  Решението  да  се  изпрати  за  обнародване  в  „Държавен  вестник”  на 
основание и по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ. 

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, решението подлежи на обжалване чрез 
Общински съвет – гр. Кричим до Административен съд – гр. Пловдив в 30дневен 
срок от обнародването му в „Държавен вестник”. 

Приложение: 1. Копие на ПУППП на трасе на ел. кабел СН 50 kV до нов трафопост тип МТТ в поземлен 
имот с кадастрален идентификатор 39921.301.2, с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на 
трайно ползване „нива”, с площ: 7 517 кв. м. по КК и КР на гр. Кричим, одобрени със Заповед № РД1813/19.02.2009 
г. на ИД на АГКК, гр. София, преминаващ през имоти с кадастрални номера 39921.4.830, 39921.4.833, 39921.4.837 и 
39921.4.900 по КК и КР на гр. Кричим, одобрени със Заповед № РД1813/19.02.2009 г. на ИД на АГКК, гр. София. 

2. Копие на ПУППП на експлоатационен път и пътна връзка до поземлен имот с кадастрален 
идентификатор 39921.301.2, с начин на трайно ползване „нива”, преминаващ през общински имоти с кадастрални 
идентификатори ПИ 39921.4.900, с начин на трайно ползване: „за друг поземлен имот за движение и транспорт” и 
ПИ 39921.4.833, с начин на трайно ползване: „пасище” по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на гр. 
Kричим, общ. Кричим, обл. Пловдив, одобрена със Заповед РД1813/ 19.02.2009 г на Изпълнителния директор на 
АГКК. 

3. Копие на Извлечения от Протокол № 8 от 01.08.2016 г. на ОЕСУТ при община Кричим; 

Общ брой общински съветници: 13 
Брой присъствали на гласуването: 12 
ГЛАСУВАЛИ: 
„ЗА” –  12; 
„ПРОТИВ” –  няма; 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 

Председател на ОбС:……………. 
/ А. Хаджиева / 

АХ/КМ


