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ЗАПОВЕД

09.10.2013 година

С констативен акт № 1/02.09.2013 г. съставен от служители на общинска администрация
Кричим е установено, че в имот с кадастрален идентификатор 39921.502.541 - частна общинска

собственост на Община Кричим, съгласно АОС № 554/09.09.2010 г., от ЕТ „МЕДИАНА-

ГИЗДА ЛАЗАРОВА", ЕИК 040326801, със седалище и адрес на управление: гр. Кричим, ул.

„Антонивановци" № 36, представляван от Гизда Илиева Лазарова, е поставено ВПС „Кафе-

аператив, фризьоро-козметичен салон и соларно студио" на площ 101.67 м.кв., за което с влязла

в сила Заповед № РД15-00-259/08. 08.201 3 г. на Кмета на Община Кричим е отнето издаденото за

същият обект Разрешение за поставяне № 4/14.01.2009 г. от Главен архитект на Община Кричим.

Освен това, с писмо изх.№ 13-00-4 10/3 1.07. 20 13 г. е прекратено действието на Договор

№22/12.02.2009 г. за ползване на терен общинска собственост с площ 101.67 кв.м. за поставяне

на „Кафе - аператив, фризьоро-козметичен салон и соларно студио" в УПИ III - за парк, кв.75 -

публична общинска собственост .

Съставеният констативен акт, с който е сложено началото на административно

производство по чл.57а и сл. от ЗУТ, е съобщен чрез залепване на информационното табло в

Община Кричим на 02.10.2013 г., залепване на вратата на ВПС на 02.10.2013 година, залепване
на адреса на управление на ЕТ „МЕДИАНА-ГИЗДА ЛАЗАРОВА"- ул. „Антонивановци"

№ 36, град Кричим и публикувано на интернет страницата на Община Кричим на 02.10.2013г.

В законоустановеният срок е получено възражение против Констативен акт

№1/02.09.2013г. с вх. №РД-34-00-1 36/07.10.2013 г. от ЕТ „МЕДИАНА-ГИЗДА ЛАЗАРОВА",
ЕИК 040326801, със седалище и адрес на управление: гр. Кричим, ул. „Антонивановци" № 36,

представляван от Гизда Илиева Лазарова. При издаване на настоящата заповед, възражението се

разгледа и обсъди, но същотото не се уважава, тъй като не е представено годно разрешение за
поставяне на ВПС или други доказателства за законното му поставяне. Във възражението също
така се твърди, че обекта е изграден по реда на отмененият чл.120, ал.4 от ППЗТСУ, но без за

това да е представено разрешение за строеж. Такова разрешение за строеж не е открито и при

извършена служебна проверка в архива на Община Кричим.

От горното е безспорно, че е налице преместваемо съоръжение, което е поставено в
нарушение на чл.57а, ал.1, т. 1 и т.2, предложение второ от ЗУТ - в чужд имот и без разрешение

за поставяне.



На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 57а, ал. З от ЗУТ, във

връзка с чл. 57а, ал.1, т.1 и т.2, предложение второ от с.з., чл.18, ал.З от Наредба за реда и

условията за издаване на разрешения за поставяне на временни преместваеми съоръжения,
елементи на градско обзавеждане и рекламно - информационните елементи на Община
Кричим и Констативен акт № 1/02.09.2013 г.

НАРЕЖДАМ:

Да бъде премахнато: ВПС „Кафе—аператив, фризьоро—козметичен салон и соларно

студио" на площ 101.67 м.кв. в имот имот с кадастрален идентификатор 39921.502.541 - частна

общинска собственост на Община Кричим, съгласно АОС №554/09.09.2010 г., поставено от ЕТ

„МЕДИАНА-ГИЗДА ЛАЗАРОВА", ЕИК 040326801, със седалище и адрес на управление:

гр. Кричим, ул. „Антонивановци" № 36, представляван от Гизда Илиева Лазарова без

разрешение за поставяне, тъй като издаденото Разрешение за поставяне №4/14.01.2009 г. е

отнето с влязла в сила Заповед на Кмета на Община Кричим №РД 15-00-259/08.08.2013 г., както и

е прекратен Договор №22/12.02.2009 г. за ползване на терен общинска собственост с площ

101.67 кв.м. за поставяне на „Кафе - аператив, фризьоро-козметичен салон и соларно студио" в

УПИ III - за парк, кв.75 - публична общинска собственост .

Заповедта следва да се съобщи на ЕТ „МЕДИАНА-ГИЗДА ЛАЗАРОВА", ЕИК
040326801, със седалище и адрес на управление: гр. Кричим, ул. „Антонивановци" № 36.

При отказ за получаване на заповедта от заинтересованото лице, същата да бъде
поставена на видно място върху обекта, да бъде залепена на информационното табло в Община
Кричим, да бъде залепена на адреса на управление на ЕТ „МЕДИАНА-ГИЗДА ЛАЗАРОВА"-
ул. „Антонивановци" № 36, град Кричим и публикувана на интернет страницата на Община
Кричим.

Определям срок за доброволно изпълнение в 14 /четиринадесет дневен/ срок от
съобщаването на настоящата заповед.

При неспазване срока за доброволно премахване на ВПС определен в заповедта, същото да бъде
премахнато от община Кричим, като разходите бъдат за сметка на собственика на обекта.
Принудителното премахване да се осъществи със съдействието на полицията.

Заповедта да се сведе до знанието на Директор дирекция ,,ФСД', за осигуряване на
финансови средства, за изпълнение на настоящата заповед.

Контрол по изпълнението на настоящата Заповед възлагам на Директор дирекция
„УТОСИДГР" при Община Кричим - инж. Светлана Рангелова.

На основание чл.271, ал.З от АПК, чл.57а, ал.З от ЗУТ, да се осигури съдействие от
органите на РУП -Стамболийски в деня на принудителното премахване.

Община Кричим не отговаря за щети и вреди настъпили вследствие на принудителното
премахване на обекта.

Препис от настоящата заповед да се връчи на Началника на РУП -Стамболийски за
сведение и изпълнение.



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

Жалби и протести, срещу настоящата заповед, не спират изпълнението й на основание
чл.217, ал.1,т.И отЗУТ.

АТАНАСКА;
Кмет на Община


