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КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

Днес, 06.02.2013 година, в град Кричим, на основание заповед № РД 15-
00-29/31.01.2011 г. на Кмета на община Кричим, във връзка с чл. 195, ал. 6 от
ЗУТ, за назначена постоянно действаща комисия, на база подадено Заявление с
вх. № 13-00-49/14.01.2013 г. от жители, притежаващи поземлени имоти в района
на ул. „Цар Симеон" и съставен констативен протокол от 31.01.2013 г. на
комисия, назначена със Заповед № Р Д 15-00-21/31.01.2013 г. на Кмета на
Община Кричим, работна група в състав:
1) арх. Михаил Богданов - главен архитект на Община Кричим;
2) инж. Ваня Тончева - главен специалист „КРТОНС";
3) техн. Борис Вълчанов - главен специалист „С, СН и ИД",

извърши проверка на място - град Кричим, ул. „Цар Симеон" - кадастрален
идентификатор 39921.501.576, граничеща с поземлен имот с кадастрален
идентификатор 39921.501.642.

След направеният оглед на място, комисията установи, че на улица „Цар
Симеон" - кадастрален идентификатор 39921.501.576, на границата с поземлен
имот с кадастрален идентификатор 39921.501.642, е изградена тухлена
полумасивна камера за някогашна помпа, която към настоящият момент липсва.
Тухлената полумасивна камера, с приблизителни размери 2.5м./2.0м. с височина
около 1.5Ом. е силно амортизирана, негодна е за ползване и е застрашена от
самосрутване. Покрита е с бетонова плоча с дебелина около 8см. Съоръжението
е затворено с метална врата, която е заключена с катинар.

Комисията не можа да направи оглед вътре в самата камера.

Окомерна скица



Съгласно влязлата в сила кадастрална карта и кадастрални регистри на
град Кричим, одобрени със Заповед № РД 18-13/19.02.2009 г., гореописаното
съоръжение - камера, е записана на Георги Димитров Благов, с площ 5 кв.м. без
документ за собственост с кадастрален идентификатор 39921.501.642.1.

При направената проверка по документи, налични в общинска
администрация Кричим, се установи, че съоръжението е незаконно изградено
върху част от улица „Цар Симеон" - публична общинска собственост, без
изискващите се строителни книжа и документи.

В административната преписка е налична входирана на 05.02.2013 г.
собственоръчно подписана декларация от единствената наследничка на Георги
Димитров Благов, г-жа Анка Георгиева Атанасова. Същата е декларирала, че:
„Георги Благов не е строил вън на улицата въпросната постройка и помпа в
нея. Те и мрежата от положени тръби от желязо са дело на инициативна
група от граждани на тази улица, ползвали вода от сонда и помпа монтирани
вътре в постройката. Понастоящем съоръжението не работи".

След извършеният детайлен оглед по изложеното в заявлението на
жителите, притежаващи поземлени имоти в района на ул. „Цар Симеон",
събраните всички необходими данни за вида и състоянието на тухленото
съоръжение-камера и на основание констатациите от проверката, комисията
предлага:

Кмета на община Кричим да издаде Заповед на основание чл. 195, ал. 6 от
ЗУТ, за премахване на гореописаната изградена тухлена камера за някогашна
помпа, която е силно амортизирана, негодна е за ползване и е застрашена от
самосрутване, вредна е в санитарно -хигиенно отношение.

ПРИСЪСТВАЛИ НА ПЩЙЕРКАТА И КОНСТАТИРАЛИ:

1) арх. М. Богданов

2) инж. В.Тончева

3) Б.Вълчанов


