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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 181 

Протокол № 24 от 30.09.2021 година 
 

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Калчев – Кмет на община Кричим, относно 

одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за елементи на 

техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект: 

„Трасе на водопроводно отклонение за обект „Допълващо застрояване” в ПИ 39921.301.2 

по КККР на гр. Кричим, представляващ  УПИ I-301.2 - Площадка за компостираща 

инсталация“, част от комплексен проект за инвестиционна инициатива по смисъла на чл. 

150 от ЗУТ за  линеен обект на техническата инфраструктура „Изграждане на 

водопроводно отклонение за обект „Допълващо застрояване” в ПИ 39921.301.2 по КККР 

на гр. Кричим, представляващ УПИ I-301.2 - Площадка за компостираща инсталация”. 

Вносител:  Атанас Калчев – Кмет на община Кричим. 

Докладва:  Атанас Калчев – Кмет на община Кричим. 

Становище: ПК по устройство на територията, инфраструктура, благоустрояване, 

строителство, енергийна политика, общинска собственост и комунална дейност към ОбС. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл. 129, ал. 1, във връзка с чл. 64, ал. 2, чл. 83, ал. 4, чл. 

110, ал.1, т.5 и чл. 150, ал. 6 и ал. 8 от Закона за устройство на територията, предвид 

Протокол № 17 от 15.09.2021 г. на ОЕСУТ при община Кричим и предложение с вх. 

№ РД-01-08-161/29.09.2021 год. от Кмета на община Кричим, и след проведеното 

ПОИМЕННО гласуване, Общински съвет при община Кричим:  

  

РЕШИ: 

I .  О ДОБ РЯВ А  Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за 

елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната 

територия за обект: „Трасе на водопроводно отклонение за обект „Допълващо 

застрояване” в ПИ 39921.301.2 по КККР на гр. Кричим, представляващ  УПИ I-301.2 

- Площадка за компостираща инсталация”, част от комплексен проект за 

инвестиционна инициатива по смисъла на чл. 150 от ЗУТ за линеен обект на 

техническата инфраструктура „Изграждане на водопроводно отклонение за обект 

„Допълващо застрояване” в ПИ 39921.301.2 по КККР на гр. Кричим, представляващ 

УПИ I-301.2 - Площадка за компостираща инсталация”. 

II. Решението да се изпрати за обнародване в „Държавен вестник” в 7-дневен 

срок от приемането му и да се публикува в 3-дневен срок на интернет страницата на 

община Кричим. 

III. Възлага на Кмета на община Кричим да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на настоящото решение. 
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На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4, изр. второ от Закона за устройство на 

територията в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, 

настоящото решение може да бъде обжалвано чрез Общински съвет при община 

Кричим до Административен съд – гр. Пловдив. 

 

 Приложение: 1. Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за елементи на 

техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект: „Трасе 

на водопроводно отклонение за обект „Допълващо застрояване” в ПИ 39921.301.2 по КККР на 

гр. Кричим, представляващ  УПИ I-301.2 - Площадка за компостираща инсталация“, част от 

комплексен проект за инвестиционна инициатива по смисъла на чл. 150 от ЗУТ за  линеен обект 

на техническата инфраструктура „Изграждане на водопроводно отклонение за обект 

„Допълващо застрояване” в ПИ 39921.301.2 по КККР на гр. Кричим, представляващ УПИ I-301.2 

- Площадка за компостираща инсталация”. 

2. Заверено копие на Протокол № 17 от 15.09.2021 г. на ОЕСУТ при община Кричим; 

3. Заверено копие на констативен протокол от 23.08.2021 г. за липса на постъпили 

възражения и становища по проекта; 

4. Копие от обявлението, публикувано в бр. 60 от 20.07.2021 г. на Държавен вестник; 

 

 

 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие след направените разисквания и  

проведеното поименно гласуване в изпълнение на изискванията на чл. 27, ал. 5 от 

ЗМСМА на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл. 129, ал. 1, във връзка с чл. 64, ал. 2, чл. 83, ал. 4, чл. 110, 

ал.1, т.5 и чл. 150, ал. 6 и ал. 8 от Закона за устройство на територията, предвид Протокол 

№ 17 от 15.09.2021 г. на ОЕСУТ при община Кричим и предложение с вх. № РД-01-08-

161/29.09.2021 год. от Кмета на община Кричим, и като взе предвид фактическите 

основания в Предложение с вх. № РД-01-08-161/29.09.2021 год. от Кмета на  община 

Кричим, и положителното становище на постоянната комисия към ОбС – Кричим: 

ПКУТИБСЕПОСКД. 

            
 

Общ брой общински съветници: 13 

Брой присъствали на гласуването: 12 

ГЛАСУВАЛИ:  

„ЗА” –  12 /дванадесет/; 

„ПРОТИВ” –  няма; 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 

 

Протоколчик:  

  /Кр. Манолова/ 

 

Председател на ОбС:……………. 

                             / А. Хаджиева / 

 

АХ/КМ 

 


