
 
 
 

ОБЩИНА „РОДОПИ”, ОБЛАСТ „ПЛОВДИВ” 
 
 

e-mail: obshtina@rodopi.bg                                                   
4000 гр.Пловдив, ул.Софроний Врачански №1А                     
 
 
Изх.№ 9412-569/13.12.2022г.                                                                    
Изх.№ 9412-570/13.12.2022г.                                                                                                                                         

  До  
Николай Георгиев Льолев 

                                                гр. София, ж.к. “Бъкстон” 160Г , ет.5, ап.84 
в качеството на собственик на  

ПИ с ИД 06447.30.36,  
землище с. Брестник 

 
 

 
  С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

на основание пар.4, ал.2 от ДР на 
Закона за устройство на територията/ЗУТ/ 

във вр. с чл.129, ал.2 от ЗУТ 
 
 На основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във вр. с чл.129, ал.2 от ЗУТ Ви 
уведомяваме, че в Община “Родопи”  са издадени: 

 1.1 Решение №40, прието с Протокол №7/27.09.2022г., на ЕСУТ при община 
„Родопи“, проект за изменение на подробен устройствен план ПУП-ПРЗ за УПИ 
30.119-жилищно строителство, съответстващ на ПИ с ИД 06447.30.119 в землището 
на с. Брестник, Община “Родопи”, Област Пловдив, местност “Често ореше-вишни“. 

1.2 Заповед №1327/28.10.2022г. на ИД Кмет на Община „Родопи“, с която е 
одобрено подробен устройствен план ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ 30.119-
жилищно строителство, одобрен със Заповед №1219/16.11.2020г. на Кмета на община 
„Родопи“ – област Пловдив в землището на с. Брестник, Община “Родопи”, Област 
Пловдив, с обхват на настоящата разработка местност “Често ореше-вишни“, като се 
образуват УПИ 30.142 –  жилищно строителство и УПИ 30.143 –  жилищно 
строителство. 

1.3 Разрешение за строеж №765/28.10.2022г. – за „Еднофамилна жилищна 
сграда с гараж“ в УПИ 30.142 –  жилищно строителство, землище с. Брестник 

1.4 Разрешение за строеж №766/28.10.2022г. – за „Еднофамилна жилищна 
сграда с гараж“ и „Плътна ограда“ в УПИ 30.143 –  жилищно строителство 

В 14-дневен срок от настоящото съобщение, на основание чл. 215, ал. 1 и 4 от 
ЗУТ, може да направите писмени възражения по изготвената заповед чрез Кмета на 
Община “Родопи” – Пловдив до Административен съд – Пловдив. 

Настоящото съобщение следва да се залепи на жилището на лицето, посочено по-
горе, или на недвижимия имот, за който се отнася проекта, както и на видно място в 
сградата на община „Родопи” или в сградата на кметството на съответното село. 

Настоящото съобщение се извършва по този ред, защото писмото е непотърсено. 
  

Изготвил: .... 
/инж. В. Карова – ст. Т“/ 

Заличени обстоятелства съгласно 
чл.2 от ЗЗЛД



 
 
 

ОБЩИНА „РОДОПИ”, ОБЛАСТ „ПЛОВДИВ” 
 
 

e-mail: obshtina@rodopi.bg                                                   
4000 гр.Пловдив, ул.Софроний Врачански №1А                     
 
 
Изх.№ 9412-569/13.12.2022г.                                                                    
Изх.№ 9412-570/13.12.2022г.                                                                                                                                         

  До  
Антон Георгиев Льолев 

                                                гр. София, ж.к. “Младост 1”,бл.9,вх.2 , ет.12, ап.95 
в качеството на собственик на  

ПИ с ИД 06447.30.36,  
землище с. Брестник 

 
 

 
  С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

на основание пар.4, ал.2 от ДР на 
Закона за устройство на територията/ЗУТ/ 

във вр. с чл.129, ал.2 от ЗУТ 
 
 На основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във вр. с чл.129, ал.2 от ЗУТ Ви 
уведомяваме, че в Община “Родопи”  са издадени: 

 1.1 Решение №40, прието с Протокол №7/27.09.2022г., на ЕСУТ при община 
„Родопи“, проект за изменение на подробен устройствен план ПУП-ПРЗ за УПИ 
30.119-жилищно строителство, съответстващ на ПИ с ИД 06447.30.119 в землището 
на с. Брестник, Община “Родопи”, Област Пловдив, местност “Често ореше-вишни“. 

1.2 Заповед №1327/28.10.2022г. на ИД Кмет на Община „Родопи“, с която е 
одобрено подробен устройствен план ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ 30.119-
жилищно строителство, одобрен със Заповед №1219/16.11.2020г. на Кмета на община 
„Родопи“ – област Пловдив в землището на с. Брестник, Община “Родопи”, Област 
Пловдив, с обхват на настоящата разработка местност “Често ореше-вишни“, като се 
образуват УПИ 30.142 –  жилищно строителство и УПИ 30.143 –  жилищно 
строителство. 

1.3 Разрешение за строеж №765/28.10.2022г. – за „Еднофамилна жилищна 
сграда с гараж“ в УПИ 30.142 –  жилищно строителство, землище с. Брестник 

1.4 Разрешение за строеж №766/28.10.2022г. – за „Еднофамилна жилищна 
сграда с гараж“ и „Плътна ограда“ в УПИ 30.143 –  жилищно строителство 

В 14-дневен срок от настоящото съобщение, на основание чл. 215, ал. 1 и 4 от 
ЗУТ, може да направите писмени възражения по изготвената заповед чрез Кмета на 
Община “Родопи” – Пловдив до Административен съд – Пловдив. 

Настоящото съобщение следва да се залепи на жилището на лицето, посочено по-
горе, или на недвижимия имот, за който се отнася проекта, както и на видно място в 
сградата на община „Родопи” или в сградата на кметството на съответното село. 

Настоящото съобщение се извършва по този ред, защото писмото е непотърсено. 
  

Изготвил: .... 
/инж. В. Карова – ст. Т“/ 

Заличени обстоятелства съгласно 
чл.2 от ЗЗЛД




