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СЪОБЩЕНИЕ 
 
 

 Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че са издадени 
Заповеди на Кмета на община „Родопи” и Разрешения на Общински съвет „Родопи”-Пловдив 
за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за: 

 
1.С Решение №42, Протокол №01 от 31.01.2019г. на ОбС „Родопи“  е разрешено изработване 

на ПУП-ПРЗ и ПП за поземлен имот с ИД 48.29, местност „Варник”, землище с. Брестник за 
обект: „Жилищно застрояване”, разширение на полски пътища, транспортен достъп, трасета за 
външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване 

 
2. С Решение №43, Протокол №01 от 31.01.2019г. на ОбС „Родопи“ е разрешено изработване 

на ПУП-ПРЗ и ПП за поземлен имот с ИД 30.351, местност „Гогова чешма”, землище 
с.Белащица за обект: „Жилищно застрояване”, разширение на полски пътища, транспортен 
достъп, трасета за външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване 

 
3.С Решение №44, Протокол №01 от 31.01.2019г. на ОбС „Родопи“ е разрешено изработване 

на ПУП-ПРЗ и ПП за поземлен имот с ИД 726.198 местност „Св.Георги”, землище с. Дедово за 
обект: „Жилищно застрояване”, разширение на полски пътища, транспортен достъп, трасета за 
външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване 

 
4. С Решение №45, Протокол №01 от 31.01.2019г. на ОбС „Родопи“ е разрешено изработване 

на ПУП-ПРЗ и ПП за поземлен имот с ИД 30.250, местност „Гогова чешма”, землище 
с.Белащица за обект: „Жилищно застрояване”, разширение на полски пътища, транспортен 
достъп, трасета за външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване 

 
5. С Решение №46, Протокол №01 от 31.01.2019г. на ОбС „Родопи“ е разрешено изработване 

на ПУП-ПРЗ и ПП за поземлен имот с ИД 30.317, местност „Гогова чешма”, землище 
с.Белащица за обект: „Жилищно застрояване”, разширение на полски пътища, транспортен 
достъп, трасета за външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване 

 
6. С Решение №47, Протокол №01 от 31.01.2019г. на ОбС „Родопи“ е разрешено изработване 

на ПУП-ПРЗ и ПП за поземлени имоти с ИД 721.409, 721.413 и 721.414 местност „Св.Неделя”, 
землище с. Дедово за обект: „Жилищно застрояване”, разширение на полски пътища, 
транспортен достъп, трасета за външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване 

 
7. С Решение №48, Протокол №01 от 31.01.2019г. на ОбС „Родопи“ е разрешено изработване 

на ПУП-ПРЗ и ПП за поземлен имот с ИД 30.12, местност „Гогова чешма”, землище с.Белащица 
за обект: „Жилищно застрояване”, разширение на полски пътища, транспортен достъп, трасета за 
външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване 

 
 
 

На основание чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, Решенията не подлежат 
на оспорване. 

 


