ОБЩИНА СМОЛЯН
MUNICIPALITY OF SMOLYAN
бул. „България” № 12, 4700 Смолян, България
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Тел/tel: +359/301/626-62, Факс/fax: +359/301/624-26
e-mail:obshtina_smolyan@abv.bg, www.smolyan.bg

СЪОБЩЕНИЕ

Община Смолян на основание чл.128 ал.2 от ЗУТ съобщава, че с
Решение №924 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му,
състояло се на 11.09.2018 год., протокол №42 се разрешава и е одобрено
задание с изработен проект за ПУП – Устройствена план - схема за обект:
„Газификация на гр. Смолян”, Подобект: “Газоразпределителни мрежи и
отклонения към абонати в централна градска част, етап 2, гр. Смолян, община
Смолян“, с трасе на газопровода преминаващо през поземлени имоти с
идентификатори 67653.918.41, 67653.918.48, 67653.918.77, 67653.918.105,
67653.918.110, 67653.918.112, 67653.918.113 и 67653.918.160 по кадастрална
карта на гр. Смолян.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник” бр.83/09.10.2018 год., считано от 09.10.2018год. до
09.11.2018 год., заинтересуваните лица по чл.131 от ЗУТ, могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план – устройствена план-схема до Общинска администрация
Смолян - гр.Смолян бул.”България”№12.

Николай Мелемов
Кмет на Община Смолян
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СЪОБЩЕНИЕ

Община Смолян на основание чл.128 ал.2 от ЗУТ съобщава, че с
Решение №926 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му,
състояло се на 11.09.2018 год., протокол №42 се разрешава и е одобрено
задание с изработен проект за ПУП – парцеларен план и устройствена план схема за обект: „Външно електрозахранване на база за дървопреработка и
производство на пелети в ПИ 67653.2.834, град Смолян“, с трасе преминаващо
през поземлени имоти с идентификатори: 67653.2.274 и 67653.2.834 по
регистъра на засегнатите имоти на гр. Смолян.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник” бр.83/09.10.2018 год., считано от
09.10.2018год. до 09.11.2018 год., заинтересуваните лица по чл.131 от ЗУТ,
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за
подробен устройствен план – устройствена план-схема до Общинска
администрация Смолян - гр.Смолян бул.”България”№12.

Николай Мелемов
Кмет на Община Смолян

2

