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О Б Я В Л Е Н И Я 

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с Решение
№ 574 на ОБС Куклен, взето с Протокол № 51 от 07.03.2018 г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от
ЗМСМА, във  връзка  с  чл.  124а,  ал.  1  от  Закона  за  устройство  на  територията  се
разрешава изработване  на проект за  ПУП-ПРЗ за  промяна  предназначение  на  земеделска  земя  за
„Склад за земеделска техника и продукция” на поземлен имот № 010192, местност „Михов орех”,
землище град Куклен, община Куклен.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с Решение
№ 577 на ОБС Куклен, взето с Протокол № 51 от 07.03.2018 г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от
ЗМСМА, във  връзка  с  чл.  124а,  ал.  1  от  Закона  за  устройство  на  територията  се
разрешава изработване  на проект за  ПУП-ПРЗ за  промяна  предназначение  на  земеделска  земя  за
„Вилно застрояване” на ПИ 40.633 и ПИ 40.174, местност „Вриш и Терасите”, землище гр. Куклен,
община Куклен.
  Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с Решение
№ 578 на ОБС Куклен, взето с Протокол № 51 от 07.03.2018 г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от
ЗМСМА, във  връзка  с  чл.  124а,  ал.  1  от  Закона  за  устройство  на  територията  се
разрешава изработване  на проект за  ПУП-ПРЗ с  цел  урегулиране  за  „Жилищно  застрояване”  на
поземлен  имот  № 022249  с  начин  на  трайно  ползване  -  друг  жилищен  терен  в  местност  „Бяла
черква”, землище с. Добралък, община Куклен.
  Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.
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