
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-таи: Ьте! ЬпсЬ1т@аЬу.Ьа

З А П О В Е Д

№ РД 15-00-273 от 19 август 2013 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 2, т. 4 от Наредба за
специалното ползване на пътищата, чл.15, ал.1 от Наредбата за
поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото
имущество на територията на Община Кричим, във връзка с издадено
Разрешение за Специално ползване на общинските пътища на територията
на община Кричим за превоз на тежки и извънгабаритни товари със
строителна и транспортна техника за осъществяване на дейности в обхвата
на пътя и обслужващите зони, на ОБЕДИНЕНИЕ „КРИЧИМ - 99" -
изпълнител по Договор № РД 16-08-23 от 10.06.2013 г., сключен с Община
Кричим с предмет: Извършване на СМР за обект: „Доизграждане,
реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна
мрежа гр. Кричим" в изпълнение на договор за безвъзмездна финансова
помощ № В1К-5101Ш6-С010 ОТ 03.04.2012 г. подписан между МОСВ и
община Кричим за проект № В1К-51011116-9-43 „Доизграждане,
реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ гр.
Кричим" одобрен за финансиране по процедура референтен №'
ВО161РО005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата
за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж." по
приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за
питейни и отпадъчни води" на оперативна програма „Околна среда 2007 -
2013 г.", и с цел опазване на обществения ред, живота, здравето и
имуществото на гражданите

1 . 3 А Б Р А Н Я В А М :

1. Използването на уличното платно и обслужващите го зони
по ул. „Търговска" за извършването на търговска дейност на
открито и амбулантна търговия (търговия на дребно на
тротоари, улици, площади, пазари и др. подобни) до второ
нареждане.

2. Извършването на търговска дейност на открито и амбулантна
търговия на нерегламентирани за целта други терени -
общинска собственост и/или зелени площи на територията на
Община Кричим.
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II. Н А Р Е Ж Д А М :

1. Стриктно спазване на разпоредбите на Наредбата за
поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и
общественото имущество на територията на Община
Кричим с оглед недопускането на търговска дейност и
амбулантна търговия на територията на Община Кричим
извън определените затова терени;

2. В случай на констатирани нарушения да бъдат съставяни
актове за установяване на административни нарушения
срещу виновните лица.

Настоящата заповед да се съобщи по реда на чл.72, ал. 1 във връзка с
чл.66, ал.1 от АПК чрез средствата за масово осведомяване, чрез интернет
сайта на Община Кричим и на информационното табло в
административната сграда на Община Кричим.

Настоящата заповед да се съобщи на РУП Стамболийски и да се
връчи срещу подпис на заинтересованите длъжностни лица от общинска
администрация - Кричим, за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Златка
Маринова - заместник кмет на община Кричим.

АТАНАС К
Кмет на община Кр


