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изх.№ РД-01-20-269 
           23.02. 2016 г. 

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е 

от Недялко Живков Славов - Областен управител на област Смолян 

 
Относно: Обществено обсъждане на Подробни устройствени планове за обект 
“Проектиране и изграждане на граничен контролно-пропускателен пункт “Рудозем – 
Ксанти” 

 С Решение № 735 от 18.09.2015 г. Министерският съвет е определил Областна 
администрация - Смолян за възложител на обект “Проектиране и изграждане на 
граничен контролно-пропускателен пункт “Рудозем – Ксанти”. 

С Решение № 44 от 25.01.2005 г. на Министерския съвет се определят 
граничните контролно-пропускателни пунктове, разположени на територията на 
Република България за обекти с национално значение по смисъла на §5, т. 62 от ДР на 
ЗУТ. 
 Със Заповед № РД-02-15-9/29.01.2016 г. на г-н Николай Нанков, заместник-
министър на регионалното развитие и благоустройството е разрешено на Областна 
администрация – Смолян да изработи: 

1. Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за 
обект “Граничен контролно-пропускателен пункт “Рудозем – Ксанти”; 

2. Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за подходен път към 
ГКПП “Рудозем – Ксанти” от км 133+982.180 на път ІІ-86 до пресечната точка 
на границата с Р. Гърция”. 
Във връзка с това обявявам, че по реда на чл. 127, ал.1 от Закона за устройство 

на територията на 02.03.2016 г. от 11 часа в зала 201 в сградата на Областна 
администрация - Смолян ще се проведе обществено обсъждане на: 

 
1. Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за 
обект “Граничен контролно-пропускателен пункт “Рудозем – Ксанти”; 
2. Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за подходен път към 
ГКПП “Рудозем – Ксанти” от км 134+000 до км 135+066.40 на път ІІ-86. 

 
 

НЕДЯЛКО СЛАВОВ 
Областен управител  
 
 
 


