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С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Като съсобственици на поземлен имот с кадастрален идентификатор
39921.504.713, 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 започване на административно производство по реда на чл.225а, ал.1 от
Закона за устройство на територията, във връзка с чл.225, ал.2 и ал.З от ЗУТ, Ви
съобщаваме, че на 27.05.2013 г. е съставен констативен акт № 2/27.05*2013 г. от
служители на общинска администрация Кричим.

В гореописаният имот г-н Невзат Мехмедов Шерифов е започнал незаконно да
строи от северозападната част на жилищната сграда, нова постройка.

Започнатият строеж представлява: изградени бетонови колони и бетонова
площадка, върху които са иззидани стени от тухли и стоманобетонови колони. Подготвя
се изливането на плоча, в двора на имота са разположени строителни материали.

В общинска администрация Кричим беше извършена проверка на наличните
строителни книжа и документи, които се съхраняват в архива, но за новоизграждащата
се постройка от Невзат Шерифов в ПИ 39921.504.713, не беше открита строителна
документация.

Изискани са строителни книжа и документи за изградените сгради и
новоизграждащата се постройка в имота.

Представено е удостоверение с изх. № 594/07.12.2006 г. за търпими стоежи
съгласно § 16, ал. 1 от ПР на ЗУТ, за старите строежи.

С тези свои действия г-н Невзат Шерифов е извършил следните нарушения:

.1. На основание чл. 148 от ЗУТ, липсва издадено разрешение за строеж за
новоизграждащата се постройка. Същата представлява строеж по смисъла на § 5, т.38
от ДР на ЗУТ - изпълнява се ново надземно строителство със стоманобетонови



елементи, с приблизителни рамери 7.00 м /2.50 м., с площ около 17.50 м.кв.

2. На основание чл.183, ал.1 от ЗУТ, не е наличен и не е представен договор в
нотариална форма с останалите собственици за съсобствения недвижим имот. Няма
представени декларации за съгласие за строеж в съсобствен имот и няма педставен
договор за учредено право на строеж в съсобствен имот.

3. Съгласно действащия ЗРП на град Кричим, не е предвидено такова застрояване в
имота.

4. Няма издадена /представена/ скица - виза за проектиране, на основание чл.140 от
ЗУТ.

5. Няма входирани и одобрени от Главния архитект на община Кричим проекти, с
което г-н Невзат Шерифов е нарушил чл.145, ал.1 от ЗУТ.

6. Не е съставен протокол за откриване на строителна площадка и определяне на
строителна линия и ниво, с което г-н Невзат Шерифов е нарушил чл.157, ал.1 от ЗУТ.

На основание чл. 225, ал. 2, т. 2 от Закона за устройство на територията
новоизграждащият се строеж е незаконен.

Уведомяваме Ви, че възражения по констативен акт № 2/27.05.2013 г., могат да
бъдат подавани до Кмета на община Кричим, гр. Кричим 4220, пл. „Обединение" № 3, в
7-дневен срок, считан от датата на настоящото съобщение.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КРИЧИМ

Съобщението е залепено на информационното табло в Община Кричим на 28.06.2013 г.
в 10.00 часа, залепено е на местостроежа на 28.06.2013 г. в 11.00 часа, публикувано на
интернет страницата на Община Кричим на 28.06.2013 г.


