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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 № 778 от 27.07.2020 г. е разрешено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ 
004060 – цех за производство на машини за хранителната промишленост и офис, 
съответстващ на поземлен имот с ИД 4.63, местност „Кабата“, землище с. Брестник, 
за обект „Площадка за третиране на отпадъци и складова база с автопарк“. 
 

2. Със Заповед № 830 от 11.08.2020 г. е разрешено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-
018271 – жилищно строителство, съответстващ на поземлен имот с ИД 18.276, УПИ 
V-018277 – къща за гости и ресторант, съответстващ на поземлен имот с ИД 18.277, 
УПИ VІ-018270 – производствена и обществено обслужваща дейност и УПИ VІІ-
018270 – производствена и обслужваща дейност, съответстващи на поземлени 
имоти с ИД 18.345 и 18.344, местност „Живака“, землище с. Белащица, за обект 
„Обществено обслужване, хотелски комплекс, ресторант и рекреационни дейности“. 
 

3. С Решение № 221 прието с Протокол № 06 от 09.07.2020 г. се дава предварително съгласие 
за прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата 
инфраструктура – трасета за осигуряване на електроснабдяване и водоснабдяване за 
поземлен имот с ИД 25.32 местност „Червенака“ от КК на с. Брестник през поземлен имот с 
ИД 25.59 – дере, от КК на с. Брестник, собственост на Община „Родопи“. 
 

4. С Решение № 223 прието с Протокол № 06 от 09.07.2020 г. се дава предварително съгласие 
за прокарване на трасета на техническата инфраструктура, които преминават по имоти – 
публична общинска собственост, с НТП: полски, ведомствен, горски, местен път, друг 
поземлен имот за движение и транспорт, отводнителни и напоителни канали, др. 
селскостопански територии, за обекти: „Трасе на високоскоростен интернет от землищната 
граница на гр. Кричим до регулацията на с. Утина ІІІ вариант“ и „Трасе на високоскоростен 
интернет от регулацията на с. Устина до землищната граница на гр. Перущица“, 
преминаващи през местни пътища в землището на с. Устина, община „Родопи“ – Пловдив. 
 

5. С Решение № 224 прието с Протокол № 06 от 09.07.2020 г. е разрешено изработване на 
ПУП-ПРЗ и ПП за поземлен имот с ИД 31.34, местност „Манастирски път“, землище с. 
Брестник за обекти „Жилищно строителство“, разширение на полски път, транспортен 
достъп, трасета за външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване. 
 

6. С Решение № 225 прието с Протокол № 06 от 09.07.2020 г. е разрешено изработване на 
ПУП-ПРЗ и ПП за поземлен имот с ИД 59.8, местност „Черешова градина“, землище с. 
Марково за обекти „Жилищно застрояване“, разширение на полски път, транспортен 
достъп, трасета за външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване. 
 

7. С Решение № 226 прието с Протокол № 06 от 09.07.2020 г. е разрешено изработване на 
ПУП-ПРЗ и ПП на земеделска земя с НТП „За животновъдна ферма“, представляваща 
поземлен имот с ИД 29.1, местност „Пчелина“, землище с. Белащица за обекти „Жилищно 
строителство“, вътрешна улица, улици-тупик, транспортен достъп, трасета за външно 
водоснабдяване, канализация, електроснабдяване. 
 

8. С Решение № 227 прието с Протокол № 06 от 09.07.2020 г. е разрешено изработване на 
ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ І-503 – за жилищно строителство и УПИ ІІ-503 – за 
жилищно строителство, съответстващи на поземлени имоти с ИД 1.643 и 1.644, местност 
„Долна Калчовица“, землище с. Белащица и поземлен имот с ИД 1.505, местност „Долна  
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Калчовица“, землище с. Белащица, за обекти „Жилищно строителство“, разширение на 
полски път. 
 

9. С Решение № 228 прието с Протокол № 06 от 09.07.2020 г. е разрешено изработване на 
ПУП-ПРЗ и ПП за поземлен имот с ИД 19.38, местност „Бялата воденица“, землище с. 
Марково за обект „Обществено обслужваща, складова, търговска и административна 
дейност“, разширение на полски път, транспортен достъп, трасета за външно 
водоснабдяване, канализация, електроснабдяване. 
 

10. С Решение № 229 прието с Протокол № 06 от 09.07.2020 г. е разрешено изработване на 
ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ 2.1342 – производствена и складова дейност, съответстващ 
на поземлен имот с ИД 2.1342, местност „Бялата воденица“, землище с. Белащица и 
поземлен имот с ИД 2.149, местност „Бялата воденица“, землище с. Белащица, за обект 
„Производствена и складова дейност“, разширение на полски път. 

 
11. С Решение № 230 прието с Протокол № 06 от 09.07.2020 г. е разрешено изработване на 

ПУП-ПРЗ и ПП за поземлен имот с ИД 10.141, местност „Мерата“, землище с. Браниполе за 
обект „Производствена, складова и обществено обслужваща дейност“, разширение на 
полски път, транспортен достъп, трасета за външно водоснабдяване, канализация, 
електроснабдяване. 
 

12. С Решение № 231 прието с Протокол № 06 от 09.07.2020 г. е разрешено изработване на 
ПУП-ПРЗ и ПП за поземлен имот с ИД 35.56, местност „Агълите“, землище с. Ягодово за 
обекти „Жилищно застрояване“, улица-тупик, разширение на полски път, транспортен 
достъп, трасета за външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване. 
 

 
 
 

 
 
 


