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С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Като собственик на ВПС, поставено в общински поземлен имот с кадастрален
идентификатор 39921.502.541, съгласно влязлата в сила кадастрална карта на град
Кричим одобрена със Заповед № РД 18-13/19.02.2009 г. на Изпълнителния Директор
на АГКК -София, на основание Установени нарушения по - Закона за устройство на
територията /ЗУТ/ - чл.57а, ал. 1, т. 2 и Наредбата за реда и условията за издаване
на разрешения за поставяне на временно - преместваеми съоръжения, елементи яя
градското обзавеждане и рекламно иинформациони елементи на Община Кричим
от 2008 г. - Наличие на поставено ВПС „Кафе-аператив, фризьоро-козметичен салон и
соларно студио" на площ 101.67 м.кв. в имот с кадастрален идентификатор 39921.502.541
- собственост на Община Кричим, с отнето Разрешение за поставяне № 4/14.01.2009 г.
със Заповед на Кмета на Община Кричим № РД15-00-259/08.08.2013 г., Ви съобщаваме,
че на 02.09.2013 г. е съставен констативен акт № 1/02.09.2013 г. от служители на
общинска администрация Кричим.

Предвид установените нарушения по ЗУТ и Наредбата за реда и условията за
издаване на разрешения за поставяне на временно - преместваеми съоръжения, елементи
на градското обзавеждане и рекламно иинформациони елементи на Община Кричим от
2008 г., е съставен настоящият констативен акт, на основание чл.18 от гореописаната
Наредба, във връзка с чл.56 от ЗУТ.

Уведомяваме Ви, че възражения по констативен акт № 1/02.09.2013 г., могат да
бъдат подавани до Кмета на община Кричим, гр. Кричим - 4220, пл. „Обединение" № З,
в 3-дневен срок, считан от датата на настоящото съобщение.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КРИЧИМ

Съобщението е залепено на информационното табло в Община Кричим на 02.10.2013 г.
в 13.00 часа, залепено е на вратата на ВПС на 02.10.2013 г. в 14.00 часа, залепено на
адреса на управление на ЕТ „МЕДИАНА-ГИЗДА ЛАЗАРОВА"-
ул. „Антонивановци" № 36, град Кричим в 14.20 часа и публикувано на интернет
страницата на Община Кричим на 02.10.2013 г.


