
О Б Я В Л Е Н И Е

   Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава,
че  с  Решение  №732 на  ОБС  Куклен,  взето  с  Протокол  №69 от 21.12.2018г.,
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  „Жилищно  застрояване”  на
поземлен имот №180014, местност „Гробът”, по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, землище 
с. Руен, община Куклен, област Пловдив.
  Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

О Б Я В Л Е Н И Е

   Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава,
че  с  Решение  №733  на  ОБС  Куклен,  взето  с  Протокол  №69 от 21.12.2018г.,
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  „Жилищно  застрояване”  на
поземлен  имот  №014057  и  поземлен  имот  №014059,  местност  „Св.  Георги”,  по
КВС, землище с. Руен, община Куклен, област Пловдив.
  Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 О Б Я В Л Е Н И Е

   Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава,
че  с  Решение  №735  на  ОБС  Куклен,  взето  с  Протокол  №69 от 21.12.2018г.,
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  „Жилищно  застрояване”  на
поземлен  имот  №1242,  местност  „Аргирова  чешма”,  по  §4  от  ПЗР  на  ЗСПЗЗ,
землище с. Гълъбово, община Куклен, област Пловдив.
  Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.



О Б Я В Л Е Н И Е

   Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава,
че  с  Решение  №736  на  ОБС  Куклен,  взето  с  Протокол  №69 от 21.12.2018г.,
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  „Жилищно  застрояване”  на
поземлен  имот  №002346,  местност  „Св.  Влас”,  по  КВС,  землище  с.  Гълъбово,
община Куклен, област Пловдив.
  Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

О Б Я В Л Е Н И Е

   Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава,
че  с  Решение  №737  на  ОБС  Куклен,  взето  с  Протокол  №69 от 21.12.2018г.,
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  „Жилищно  застрояване”  на
поземлен  имот  №002344,  местност  „Св.  Влас”,  по  КВС,  землище  с.  Гълъбово,
община Куклен, област Пловдив.
  Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

О Б Я В Л Е Н И Е

   Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава,
че  с  Решение  №742  на  ОБС  Куклен,  взето  с  Протокол  №69 от 21.12.2018г.,
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  „Жилищно  застрояване”  на
поземлен имот №007150,  местност „Кара мандра”,  по КВС, землище с.  Яврово,
община Куклен, област Пловдив.
  Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.



О Б Я В Л Е Н И Е

   Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава,
че  с  Решение  №746  на  ОБС  Куклен,  взето  с  Протокол  №69 от 21.12.2018г.,
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  „Жилищно  застрояване”  на
поземлен имот №1002, местност „Св. Влас”, по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, землище с.
Гълъбово, община Куклен, област Пловдив.
  Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

О Б Я В Л Е Н И Е

   Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава,
че  с  Решение  №747  на  ОБС  Куклен,  взето  с  Протокол  №69 от 21.12.2018г.,
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  „Жилищно  застрояване”  на
поземлен имот №097089, местност „Кичер”, по КВС, землище с. Яврово, община
Куклен, област Пловдив.
  Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

О Б Я В Л Е Н И Е

   Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава,
че  с  Решение  №748  на  ОБС  Куклен,  взето  с  Протокол  №69 от 21.12.2018г.,
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  „Жилищно  застрояване”  на
поземлен имот №1226, местност „Св. Илия”, по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, землище 
с. Гълъбово, община Куклен, област Пловдив.
  Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.



О Б Я В Л Е Н И Е

   Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава,
че  с  Решение  №750  на  ОБС  Куклен,  взето  с  Протокол  №69 от 21.12.2018г.,
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  „Жилищно  застрояване”  на
поземлен имот №634, местност „Пущалото”, по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, землище 
с. Гълъбово, община Куклен, област Пловдив.
  Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

О Б Я В Л Е Н И Е

   Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава,
че  с  Решение  №751  на  ОБС  Куклен,  взето  с  Протокол  №69 от 21.12.2018г.,
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  „Жилищно  застрояване”  на
поземлен  имот  №014194  и  поземлен  имот  №014195,  местност  „Св.  Георги”,  по
КВС, землище с. Руен, община Куклен, област Пловдив.
  Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.


