
С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

 
 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: 

 

       Със Заповед № 771 от 01.08.2016 г. е разрешено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-

036088 - жилищно строителство, съответстващ на имот № 036088, местност “Край 

село”, землище с. Цалапица, за обект  „Социални дейности”. 

   

Със Заповед № 772 от 01.08.2016 г. е разрешено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ 

090001-І – жилищно застрояване и УПИ 090001-ІІ – жилищно застрояване, 

съответстващи на имоти ИД 90.26 и 90.27, землище с. Марково, за обект „Жилищно 

застрояване”. 

 

Със Заповед № 776 от 01.08.2016 г. е разрешено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-

095 – техническа инфраструктура и обществено обслужване и УПИ ІІ-095 – жилищно 

застрояване, квартал 101, съответстващи на имоти съответно № 000163 и № 000164, 

местност „Горни грамади, землище с. Белащица, за обект „Жилищно строителство”. 

 

Със Заповед № 778 от 03.08.2016 г. е разрешено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-

010356 – жилищно застрояване, съответстващ на имот № 010435, местност „Анчов 

бунар”, землище с. Браниполе, за обект „Жилищно застрояване”. 

 

Със Заповед № 784 от 04.08.2016 г. е разрешено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ 

019087-ІІ – обществено обслужващи, производствени и складови дейности, 

съответстващ на имот № 019094, местност „Лаута/Чомакова/”, землище с. Ягодово, за 

обект „Обществено обслужващи, производствени и складови дейности”. 

 

Със Заповед № 802 от 11.08.2016 г. е разрешено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ 

000435-ІІ – производствени дейности (цех за мебели), съответстващ на имот № 000535, 

местност „Лангишки блок”, землище с. Ягодово, за обект „Производствени дейности 

(цех за мебели)”. 

 

Със Заповед № 803 от 11.08.2016 г. е разрешено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-

030152 – автосервиз, складова и търговска дейност и УПИ ІІ-030152 – складова и 

търговска дейност, съответстващи на имоти №№ 030328 и 030329, местност 

„Нешовица”, землище с. Браниполе, за обект „Предприятие за преработка на био 

плодове и зеленчуци”. 

 

Със Заповед № 804 от 11.08.2016 г. е разрешено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ 

018165, 018166 – жилищно строителство и УПИ 018166 – жилищно строителство, 

съответстващи на имоти №№ 018250 и 018251, местност „Варниците”, землище с. 

Белащица, за обект „Жилищно строителство”. 

 

С Решение № 224, Протокол № 12 от 27.07.2016 г. е разрешено изработване на ПУП-

ПРЗ и ПП за имот с ИД 54.7, местност „Кону дере”, землище с. Марково за обект: 

„Жилищно застрояване”, транспортен достъп, трасета за външно водоснабдяване, 

канализация, електроснабдяване. 

 

С Решение № 225, Протокол № 12 от 27.07.2016 г. е разрешено изработване на ПУП-

ПРЗ и ПП за имот № 019132, местност „Орта хан”, землище с. Крумово за обект: 

„Производствени и складови дейности”, разширение на полски път, транспортен 

достъп, трасета за външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване. 

 



С Решение № 226, Протокол № 12 от 27.07.2016 г. е разрешено изработване на ПУП-

ПРЗ за имот УПИ 19.200, 19.85 – сервиз за селскостопанска техника, съответстващ на 

имот с ИД 19.206 и имоти с ИД 19.71 и 19.72, местност „Бялата воденица”, землище с. 

Марково за обект: „Сервиз за селскостопанска техника”. 

 

 

С Решение № 227, Протокол № 12 от 27.07.2016 г. е разрешено изработване на ПУП-

ПРЗ и ПП за имот с ИД 51.7, местност „Пичковец”, землище с. Марково за обект: 

„Жилищно строителство, обществено обслужваща и търговска дейност”, 

транспортен достъп, трасета за външно водоснабдяване, канализация, 

електроснабдяване. 

 

С Решение № 228, Протокол № 12 от 27.07.2016 г. е разрешено изработване на ПУП-

ПРЗ и ПП за имот № 100018, местност „Гюбрето”, землище с. Крумово за обект: 

„Жилищно застрояване”, разширение на полски път, транспортен достъп, трасета за 

външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване. 

 

С Решение № 229, Протокол № 12 от 27.07.2016 г. е разрешено изработване на ПУП-

ПРЗ и ПП за имот с ИД 17.28, местност „Герена”, землище с. Марково за обект: 

„Стопански дейности - автосервиз”, разширение на полски път, транспортен достъп, 

трасета за външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване. 

 

С Решение № 230, Протокол № 12 от 27.07.2016 г. е разрешено изработване на ПУП-

ПРЗ и ПП за имот с ИД 75.22, местност „Кону дере”, землище с. Марково за обект: 

„Жилищно строителство”, транспортен достъп, трасета за външно водоснабдяване, 

канализация, електроснабдяване. 

 

С Решение № 231, Протокол № 12 от 27.07.2016 г. е разрешено изработване на ПУП-

ПРЗ и ПП за имот № 002102, местност „Гьола”, землище с. Белащица за обект: „Чисто 

производство, складове, офиси и обслужващи дейности”, разширение на полски път, 

транспортен достъп, трасета за външно водоснабдяване, канализация, 

електроснабдяване. 

 

С Решение № 232, Протокол № 12 от 27.07.2016 г. е разрешено изработване на ПУП-

ПРЗ и ПП за имот № 023076, местност „Кошарата”, землище с. Крумово за обект: „База 

за съхранение и ремонт на селскостопанска техника”, разширение на полски път, 

транспортен достъп, трасета за външно водоснабдяване, канализация, 

електроснабдяване. 

 

С Решение № 233, Протокол № 12 от 27.07.2016 г. е разрешено изработване на ПУП-

ПРЗ и ПП за имот № 012031, местност „Текнето”, землище с. Белащица за обект: 

„Жилищно строителство”, разширение на полски път, транспортен достъп, трасета 

за външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване. 

 

С Решение № 234, Протокол № 12 от 27.07.2016 г. е разрешено изработване на ПУП-

ПРЗ и ПП за имот № 020315, местност „Герена”, землище с. Браниполе за обект: 

„Производствена и складова дейност”, транспортен достъп. 

 

С Решение № 235, Протокол № 12 от 27.07.2016 г. е разрешено изработване на ПУП-

ПРЗ и ПП за имот № 010147, местност „Изворите”, землище с. Брестник за обект: 

„Автосервиз, автосалон, магазин (склад) и паркинг”, разширение на полски път, 

транспортен достъп, трасета за външно водоснабдяване, канализация, 

електроснабдяване. 

 

 

 



 

С Решение № 236, Протокол № 12 от 27.07.2016 г. е разрешено изработване на ПУП-

ПРЗ и ПП за имот № 022084, местност „Шопарови миндали”, землище с. Брестник за 

обект: „Производствена, складова, търговска, обществено обслужваща и складова 

дейност, жилище за собственика”, разширение на полски път, транспортен достъп, 

трасета за външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване. 

 

С Решение № 237, Протокол № 12 от 27.07.2016 г. е разрешено изработване на ПУП-

ПРЗ и ПП за имот № 010005, местност „Бозалъка”, землище с. Белащица за обект: „БС 

3192” за разполагане на мобилно телекомуникационно оборудване”, разширение на 

полски път, 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. 

 

 

 

 

 

 

 


