
ОБЩИНА КРИЧИМ
4220 гр. Кричим, ял. „Обединение"№ З,

тел.: 03145/22-50, факс: 03145/23-51,

е-таП: Ьте1

ЗАПОВЕД

гр. Кричим, 18 юли 2012 година

Във връзка с правомощията им по чл. 223 от Закона за устройство на
територията, длъжностни лица от Общинска администрация — гр. Кричим са
извършили проверки на място и по документи за строеж: „Нискоетажна жилищна
сграда", находящ се в град Кричим, ул. „Капитан Райчо" № 3, изграден в поземлен
имот с кадастрален идентификатор 39921.504.400 по кадастралната карта на гр.
Кричим, одобрена със заповед № РД 18-13 от 19.02.2009 година на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия картография и кадастър (УПИ У1-504.400 в кв.
23 по регулационния план на град Кричим), от които проверки от фактическа и
правна страна е установено следното:

Имотът е собственост на Шериф Ибрямов Мехмедов, съгласно нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот със запазено право на ползване от
11.06.2009 година, № 175, том 2, рег. № 4552, дело № 356 от 2009 година на
Теодора Кашилска - нотариус с регистрационен № 227 на Нотариалната камара,
вписан в Служба по вписванията — гр. Пловдив, вх. рег. № 14516 от 12.06.2009
година, акт № 200, том 37, дело № 6976 от 2009 година.

Строежът е собственост на Шериф Ибрямов Мехмедов, с постоянен адрес:
гр. Кричим, ул. „Капитан Райчо" № 3. За строежа има влязло в сила разрешение за
строеж № 15 от 13.07.2011 година, издадено от главния архитект на община
Кричим, за обект: „Нискоетажна жилищна сграда /Основно застрояване/ в УПИ
У1-504.400, кв. 23, по плана на гр. Кричим, ул. „Капитан Райчо" № 3", У-та
категория.

Строежът се изпълнява от: Шериф Ибрямов Мехмедов, с постоянен адрес:
гр. Кричим, ул. „Капитан Райчо" № 3. Възложител е Шериф Ибрямов Мехмедов, с
постоянен адрес: гр. Кричим, ул. „Капитан Райчо" № 3. Строител е Георги
Радославов Пампов (по стопански начин), с постоянен адрес: гр. Стамболийски,
ул. „Оборище" №11. Строителен техник е Атанас Янев Геров, с постоянен адрес:
гр. Стамболийски, ул. „Стефан Стамболов" № 12.

Одобрен е технически инвестиционен проект за обект: „Нискоетажна
жилищна сграда /Основно застрояване/ в УПИ У1-504.400, кв. 23, гр. Кричим, ул.
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„Капитан Райчо" № 3, в това число съгласувани и одобрени части на проекта:
„Архитектура", одобрена на 06.07.2011 година, „Конструктивна", одобрена на
08.06.2011 година, „ВиК", одобрена на 08.06.2011 година, част
„Електротехническа", одобрена на 22.06.2011 година, „Енергийна ефективност,
топлосъхранение и икономия на енергия в сгради", одобрена на 15.06.2011 година,
„План за безопасност и здраве", одобрена на 22.06.2011 година, „Пожарна
безопасност", одобрена на 08.06.2011 година; съгласуване с контролни органи:
„ВиК".

Наличен е и протокол за откриване на строителна площадка и за определяне
на строителна линия и ниво на строежа от 13.07.2011 година, заверен от Борис
Вълчанов - служител по чл. 223 от Закона за устройство на територията при
Общинска администрация - гр. Кричим. Има и заповедна книга - при извършената
проверка на 07.12.2011 година е изискана заповедната книга на строежа, която
доброволно е предоставена от майката на собственика (Шериф Мехмедов) на
Борис Вълчанов - служител по чл. 223 от Закона за устройство на територията
при Общинска администрация - гр. Кричим и в присъствието на представители на
РУ „Полиция" - гр. Стамболийски, която е приложена към преписката на Шериф
Мехмедов.

Строежът е изпълнен до кота +2,36 по зададените в проекта проектни коти и
нива на фаза груб строеж, като:

1) установено е наличието на неправомерно издадена заповед от техническия
ръководител на обекта. Същата заповед третира указания за укрепване съседната
контактна сграда по съборения общ калканен зид. Заповедта не е изпълнена,
поради което са създадени предпоставки за срутване на съседната сграда, с което
се застрашават животът и здравето на обитателите й;

2) допуснати са закононарушения, във връзка с нормативните изисквания на
Наредба № 3 от 31 юли 2003 година, за съставяне на актове и протоколи по
време на строителството, а именно:

- не са спазени изискванията на чл. 7, ал. З, т. 2, б. „ в " от Наредба № 3 от
31 юли 2003 година за съставяне на актове и протоколи по време на
строителството - без съставен протокол подписан от инженер-геолог и
проектанта по част „Конструктивна" за констатации при достигане на проектни
нива за изкоп и цокъл;

- неправомерно техническият ръководител е издал и вписвал заповед в
заповедната книга на обекта, без съответните правомощия (чл. 7, ал. З, т. 4, б. „в"
от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година за съставяне на актове и протоколи по
време на строителството)',

- не е съставен акт за уточняване на репер на строителния терен, съгласуван
с одобрения инвестиционен проект, съгласно чл. 7, ал. З, т. 5 от Наредба № 3 от
31 юли 2003 година за съставяне на актове и протоколи по време на
строителството (приложение 5);



- липсва приложение 6 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година за съставяне
на актове и протоколи по време на строителството, в отсъствие на подпис на
проектанта, инженер-конструктор и инженер -геолог;

- не са на лице подписи на проектанта по част „Конструктивна" за обекта и
не са вписани в заповедната книга на всички представени от възложителя на
обекта актове по приложение 7, съгласно чл. 7, ал. З, т. 7 от Наредба № 3 от 31
юли 20.03 година за съставяне на актове и протоколи по време на
строителството;

- липсва приложение 8, съгласно чл. 7, ал. З, т. 8 от Наредба № 3 от 31 юли
2003 година за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

3) не са налице сертификати за вложените строителни материали на обекта.
Посочените обстоятелства са отразени в съставения по реда на чл. 224, ал. 2 от

Закона за устройство на територията констативен акт № 1 от 4 януари 2012 година
от служители на Общинска администрация - гр. Кричим, с който лицата, участници в
строителството, и възложителят на строежа са уведомени за започване на
административно производство по реда на чл. 224, ал. 2, изречение първо от Закона за
устройство на територията за спиране на всички строително-монтажни работи във
връзка с чл. 224, ал. 1, т. 2 от Закона за устройство на територията. Констативният
акт е връчен на Шериф Ибрямов Мехмедов на 9 януари 2012 година (лично),
Георги Радославов Пампов на 9 януари 2012 година, на Атанас Янев Геров на 10
януари 2012 година и на началника на РО „НСК" към РДНСК ЮЦР на 9 януари
2012 година, което се удостоверява от обратните разписки, приложени по
преписката. В законоустановения срок в Общинска администрация - гр. Кричим е
постъпило възражение с вх. № 13-00-2898 от 16.01.2012 година от Атанас Янев
Геров - технически ръководител на обекта, което се уважава частично, по
отношение представените сертификати за вложените строителни материали на
обекта, а за останалите констатации не се представят доказателства.

Предвид така установеното от фактическа и правна страна и на основание чл.
224, ал. 1, т. 2, ал. 2 и ал. 4 от Закона за устройство на територията, във връзка
с чл. 222а, т. 1 и т. 4 от Закона за устройство на територията и констативен
протокол от 09.11.2011 година на комисия, назначена със заповед № РД 15-00-462
от 09.11.2011 година на кмета на община Кричим, констативен акт № 1 от 4 януари
2012 година, констативен протокол от 6 юни 2012, всички по жалби от Кебрие
Тюфекчиева, депозирани в Общинска администрация - гр. Кричим с вх. № 13-00-
2560 от 04.11.2011 година, с вх. № 13-00-2560 от 05.12.2011 година с вх. № 13-00-
774 от 21.05.2012 година, както и по повод писмо с вх. № 13-00-774 от 27.06.2011
година с дадени указания на началник РО „НСК" Пловдив при РДНСК ЮЦР,

НАРЕЖДАМ:

1. СПИРАМ изпълнението на всички видове строителни и монтажни работи и
забранявам достъпа до строеж: „Нискоетажна жилищна сграда /Основно
застрояване/ в УПИ У1-504.400, кв. 23, по плана на гр. Кричим, ул. „Капитан



Райчо" № 3", първи етап, с възложител Шериф Ибрямов Мехмедов;
2. Определям 7-дневен срок от връчване на настоящата заповед, в който
възложителят на строежа Шериф Ибрямов Мехмедов да освободи строителната
площадка от хора и механизация, пожаро- и взривоопасни материали и да
предприеме мерки по обезопасяване на строежа за недопускане на аварии и щети,
но без да се извършват нови строително-монтажни работи;
3. В срок от 7 дни, считано от влизането в сила на заповедта, следва:
1) да се приведат в съответствие на законовия статут отношенията строител-
възложител в заповедната книга;
2) да се изпълнят точно и безкомпромисно указанията на проектанта - автор по
част „Конструкции" - за укрепване на разкрития общ зид със съседната половина
от съществуващата сграда; за целта е било необходимо предварително решение и
указания от проектанта — конструктор на новостроящата се жилищна сграда на
мястото на съществуващата половина от сградата в имота на възложителя-
собственик;
3) да се декларира строителят — изпълнител на обекта по име, фирма и др.;
4) да се приведат в законов ред актовете — образец № 7, подписани от проектанта,
строителя и възложителя на обекта;
5) задължително да се изгради нов укрепващ зид по оставащия калкан на
оставащата половина от съществуващата преди жилищна сграда в съседния на
строящия се обект поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.504.401 по
кадастралната карта на град Кричим във връзка с издадена заповед № Р Д-15-00-
472 от 11.11.2011 година на основание чл. 195, ал.ал. З, 5 и 7 от Закона за
устройство на територията и чл. 196, ал. З от Закона за устройство на
територията.

Настоящата заповед следва да се връчи на Шериф Ибрямов Мехмедов - град
Кричим, ул. „Капитан Райчо" № 3, Георги Радославов Пампов - гр. Стамболийски,
ул. „Оборище" № 11, Атанас Янев Геров - гр. Стамболийски, ул. „Стефан
Стамболов" № 12 - за изпълнение и на началника на РО „НСК" към РДНСК ЮЦР,
гр. Пловдив, ул. „Цанко Дюстабанов" № 47 - за сведение.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл, 215, ал.ал. 1 и 4 от Закона за
устройство на територията, в 14-дневен срок от нейното съобщаване, чрез кмета
на община Кричим до Административен съд - гр. Пловдив.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на арх. Михаил Богданов -
главен архитект на община Кричим.

Атанд^Калчев
Кме


