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С Ъ О Б Щ Е Н И Е 
 

 Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че: 
 

 
1. Със Заповед № 314 от 03.04.2020 г. е разрешено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-

095 – за жилищно строителство, УПИ V-095 – жилищно строителство, УПИ ХХV-
095 – жилищно строителство, УПИ ХХVІ-095 – жилищно строителство, УПИ 
ХХVІІ-095 – жилищно строителство, УПИ ХХVІІІ-095 – жилищно строителство, 
УПИ ХХІХ-095 – жилищно строителство и УПИ ХХХ-095 – жилищно 
строителство, всички от кв. 102, съответстващи на поземлени имоти с ИД 19.197, 
19.198, 19.185, 19.186, 19.187, 19.188, 19.189 и 19.190, местност „Горни грамади“, 
землище с. Белащица, за обект „Жилищно строителство“. 
 

2. С Решение № 85 прието с Протокол № 03 от 20.03.2020 г. е разрешено изработване на 
ПУП-ПРЗ и ПП за поземлен имот с ИД 54.18, местност „Кону дере“, землище с. Марково за 
обекти „Жилищно строителство“, улица-тупик, разширение на полски път, транспортен 
достъп, трасета за външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване. 
 

3. С Решение № 86 прието с Протокол № 03 от 20.03.2020 г. е разрешено изработване на 
ПУП-ПРЗ и ПП за поземлен имот с 23.8, местност „Хаджиосманица – оранж.“, землище с. 
Брестник за обект „Жилищно застрояване“, транспортен достъп, трасета за външно 
водоснабдяване, канализация, електроснабдяване. 
 

4. С Решение № 87 прието с Протокол № 03 от 20.03.2020 г. е разрешено изработване на 
ПУП-ПРЗ и ПП за поземлен имот с ИД 31.6, местност „Манастирски път“, землище с. 
Брестник, за обект „Жилищно строителство“, разширение на полски път, транспортен 
достъп, трасета за външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване. 
 

5. С Решение № 88 прието с Протокол № 03 от 20.03.2020 г. е разрешено изработване на 
ПУП-ПРЗ и ПП за поземлен имот с ИД 16.28, местност „Черковището“, землище с. 
Брестник за обект „Производствена, складова, търговска и обществено обслужваща 
дейност“, разширение на местен път, транспортен достъп, трасета за външно 
водоснабдяване, канализация, електроснабдяване. 
 

6. С Решение № 89 прието с Протокол № 03 от 20.03.2020 г. е разрешено изработване на 
ПУП-ПРЗ и ПП за поземлен имот с ИД 18.9, местност „Живака“, землище с. Белащица за 
обекти „Жилищно строителство“, разширение на полски път, транспортен достъп, трасета 
за външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване. 
 

7. С Решение № 90 прието с Протокол № 03 от 20.03.2020 г. е разрешено изработване на 
ПУП-ПРЗ и ПП за поземлен имот с ИД 44.33, местност „Исака“, землище с. Марково за 
обект „Жилищно строителство“, разширение на полски път, транспортен достъп, трасета за 
външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване. 
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