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Протокол № 14 от 21.12.2016 година 

ОТНОСНО:   Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, 
относно одобряване проект за изменение на „Подробен устройствен план – План за 
регулация на кв. 75 по регулационен план на град Кричим, общ. Кричим, за образуване 
на нов УПИ – за озеленяване, съвпадащ с ПИ 39921.502.565 по кадастралната карта на 
гр. Кричим и промяна на улична регулация между о.т. 146, 150 и 172, гр. Кричим, общ. 
Кричим, обл. Пловдив” 
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 и  ПК 
по местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС. 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 11 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 129, ал. 1 във връзка 
с чл. 134, ал. 2, т. 2 и т. 6 от Закона за устройство на територията и предвид 
Решение № 108, взето с Протокол № 10 от 04.08.2016 г. на Общински съвет при 
община Кричим, Решение по т. 1, взето с Протокол № 11 от заседание на 
Общинския експертен съвет по устройство на територията при Община Кричим, 
проведено на 14.11.2016 г., Заповед № 18-4795/16.06.2016 г. на Началника на СГКК, 
гр. Пловдив, и писмо с изх. № РД-34-00-99/19.10.2016 г. до Директора на Областно 
пътно управление – Пловдив Общински съвет при община Кричим 

О ДОБ РЯВ А  

Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на 
кв. 75 по регулационен план на град Кричим, общ. Кричим, за образуване на нов 
УПИ – за озеленяване, съвпадащ с ПИ 39921.502.565 по кадастралната карта на гр. 
Кричим и промяна на улична регулация между о. т. 146, 150 и 172, гр. Кричим, 
общ. Кричим, обл. Пловдив. 

На основание чл. 129, ал. 1, изр. 2 от Закона за устройство на територията 
Решението да се изпрати за обнародване в „Държавен вестник” в 7-дневен срок от 
приемането му. Съгласно чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията 
одобреният прект за изменение на Подробен устройствен план – План за 
регулация да се публикува на интернет страницата на Община Кричим. 

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от Закона за устройство на територията 
Решението подлежи на обжалване чрез Общински съвет при община Кричим пред 
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Административен съд – Пловдив в 30-дневен срок от обнародването му в 
„Държавен вестник”. 

Приложения: 
1. Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на кв. 75 по 

регулационен план на град Кричим, общ. Кричим, за образуване на нов УПИ – за 
озеленяване, съвпадащ с ПИ 39921.502.565 по кадастралната карта на гр. Кричим и промяна 
на улична регулация между о. т. 146, 150 и 172, гр. Кричим, общ. Кричим, обл. Пловдив; 

2. Препис от Решение по т. 1, взето с Протокол № 11 от заседание на Общинския експертен 
съвет по устройство на територията при Община Кричим, проведено на 14.11.2016 г. 

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 


