
О Б Щ И Н А К Р И Ч И М
4220 гр. Кричим, пл. „Обединение" № З,

Тел. 03145/22-50, факс 03145/23-51
е-таП: 1опе{

З А П О В Е Д

гр. Кричим, ..&.:Ш:.. 2013 г.

На основание чл. 135, ал.З от ЗУТ, постъпило Заявление № 13-00-1000/
09.07.2013 г. от Сабри Салихов Чолаков - Управител на „СТОС БГ" ЕООД с адрес: гр.
Пловдив, ул."Ген. Данаил Николаев" №83, ет.З, ап.17, Становище вх.№13-00-
1000/10.07.2013г. на Главен архитект на община Кричим

Р А З Р Е Ш А В А М :

I. Да се изработи Проект за изменение на ПУП - ПР за обособяване на нов ПИ и
УПИ за част от територията на ПИ с идентификатор 39921.502.57 по кадастрална карта
на гр. Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния
директор на АГКК - София, представляващ УПИ П-60, кв.141 по плана на гр. Кричим.

П. Съгласно чл.135, ал.6 от ЗУТ спирам прилагането на действащите устройствени
планове в обхвата на изменението.

III. Обхвата и съдържанието на Подробния устройствен план да се съобрази с
разпоредбите и изискванията на Закона за устройство на територията, Наредба №01/8
на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове и Наредба №7 на
МРРБ за ПНУОВТУЗ.

IV. Проектът да бъде изработен в цифров вид върху скица, издадена от СГКК-
Пловдив, и да бъде представен в цифров вид /в пълни координати 1970г., маст
регулация - САВ формат върху данни от кадастралната карта на гр. Кричим/ и в два
екземпляра - оригинал на недеформируема прозрачна основа и копие.

Проектът да се внесе от името на всички заинтересовани лица по смисъла на
чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, придружен с извлечение от кадастралния регистър за
собственост съобразно условията на чл. 13 1, ал.2 от ЗУТ.

Срок за представяне на проекта - 180 дни.
Настоящата заповед да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от Закона за устройство

на територията.

АТАНАС КАЛ
Кмет на община Кр

Съгласувал:
Адв. Иво Стойчев/


