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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 № 756 на ОБС Куклен, взето с Протокол № 70 от 25.01.2019 г., на основание чл. 21,
ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.  124а, ал. 1 от ЗУТ се разрешава изработване на проект за
ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно застрояване” на поземлен
имот № 1084, местност „Пущалото”, по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, землище с. Гълъбово, община Куклен;

с Решение № 761 на ОБС Куклен, взето с Протокол № 70 от 25.01.2019 г., на основание чл. 21,
ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.  124а, ал. 1 от ЗУТ се разрешава изработване на проект за
ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно застрояване” на поземлен
имот № 170090, местност „Св. Георги”, по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, землище с. Руен, община Куклен;

 с  Решение № 762 на ОБС Куклен, взето с протокол  № 70 от 25.01.2019 г., на основание чл.
21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ се разрешава изработване на проект  за
ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя за „Складови дейности – склад за метални
изделия” на поземлен  имот: № 011267, местност „Капсида” в землището на  гр. Куклен, община
Куклен;

с  Решение № 763 на ОБС Куклен , взето с протокол  № 70 от 25.01.2019 г., на основание чл.
21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ се разрешава изработване на проект  за
ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя за „Складове за съхранение и обработка на
селскостопанска  продукция  и  изграждане  на  сондажен кладенец”  на  поземлен   имот:  № 008295,
местност „Кавака” в землището на  гр. Куклен, община Куклен;

с Решение №767 на ОБС Куклен, взето с Протокол № 70 от 25.01.2019 г., на основание чл. 21,
ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.  124а, ал. 1 от ЗУТ се разрешава изработване на проект за
ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно застрояване” на поземлен
имот № 001291, по КВС, местност „Бахчите”, землище с. Гълъбово, община Куклен.

Решенията не подлежат на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

МАРИЯ БЕЛЧЕВА
Кмет на община Куклен
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