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ЗАПОВЕД

от 18 февруари 2013 година

На основание чл. 195, ал.ал. 5 и 6 от Закона за устройство на
територията във връзка с констативен протокол от 06.02.2013 година на
постоянно действаща комисия, назначена със заповед № РД 15-00-29 от
31.01.2011 година на кмета на община Кричим, както и констативен
протокол от 31.01.2013 година по повод заявление с искане за играждане
на пешходни тротоарни ивици, с вх. № 13-00-49 от 14.01.2013 година,
подадено от лица, притежаващи поземлени имоти в района на ул. „Цар
Симеон" (поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.501.576 по
кадастралната карта на град Кричим), граничеща с кв.кв. 79, 80, 81 и 83 по
регулационния план на град Кричим, одобрен със заповед № 902 от 1982
година,

НАРЕЖДАМ:

да бъде премахната изградената върху улица „Цар Симеон" - публична
общинска собственост (поземлен имот с кадастрален идентификатор
39921.501.576 по кадастралната карта на град Кричим), между осови точки
223 и 224 по регулационния план на град Кричим, одобрен със заповед №
902 от 1982 година, на границата с поземлен имот с кадастрален
идентификатор 39921.501.642, тухлена полумасивна камера (поземлен
имот с кадастрален идентификатор 39921.501.576.1), строена за някогашна
помпа, с площ от 5 кв. м, с приблизителни размери 2,5 м/2,0 м, с височина
около 1,50 м, покрита с бетонова плоча с дебелина около 8 см, тъй като
същата е силно амортизирана, негодна е за ползване, застрашена е от
самосрутване и е неподходяща по местоположение с оглед
инвестиционните намерения на община Кричим за изграждане на
тротоарни ивици на улица „Цар Симеон".

За така описаната камера липсват каквито и да било строителни
книжа в съотвествие с законовите разпоредбите и същата е незаконно
изградена.

За поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.501.576 по
кадастралната карта на гр. Кричим (улица „Цар Симеон") съгласно
изискванията на чл. 56, ал.2 от Закона за общинската собственост не се
съставя акт за общинска собственост. По кадастралната карта и
кадастралните регистъри на град Кричим, одобрени със заповед № Р Д- 18-
13 от 19.02.2009 година на изпълнителния директор на Агенцията по



геодезия, картография и кадастър, гореописаното съоръжение - камера, с
кадастрален идентификатор 39921.501.576.1, е записано като
селскостопанска сграда, а като негов собственик е посочен Георги
Димитров Благов (починал). Единственият наследник на Георги Димитров
Благов, видно от справка извършена в регистрите за гражданско състояние,
е неговата дъщеря Анка Георгиева Атанасова, която е депозирала в
Общинска администрация - гр. Кричим декларация с вх. № 13-00-148 от
05.02.2013 година, с която заявява, че баща й не е строил въпросната
постройка.

На основание чл. 196, ал. З, изречение първо от Закона за
устройство на територията премахването на незаконнопостроената
сграда с кадастрален идентификатор 39921.501.576.1 следва да се извърши
от работници към Общинска администрация - гр. Кричим и за сметка на
община Кричим в 7-дневен срок и влизане в сила на настоящата заповед.

При премахването на тухлената камера за някогашна помпа, да бъдат
извършени необходимите работи в интерес на сигурността, безопасността
на движението, здравеопазването, хигиената, естетиката, чистотата и
спокойствието на гражданите.

На основание чл. 196, ал. З, изречение последно от Закона за
устройство на територията, във връзка с чл. 11, ал. 2, т. 1 от Закона за
управление на отпадъците не е необходимо одобряване на план за
управление на строителните отпадъци, които ще бъдат генерирани при
събарянето на сградата.

На основание чл. 196, ал. 4 от Закона за устройство на
територията във връзка с § 4, ал. 2 от Допълнителните разпоредби към
Закона за устройство на територията, настоящата заповед следва да се
съобщи чрез залепването на поземления имот с кадастрален
идентификатор 39921.501.576.1, както и да се постави на таблото за
обявления в сградата на община Кричим и да бъде поместена на интернет
страницата на община Кричим.

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 - гр. Кричим до Административен съд - гр.
Пловдив.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на арх. Михаил
Богданов - главен архитект на община Кричим.

общща[Кричим


