
С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

 

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

Разрешения на Общински съвет „Родопи”-Пловдив за изработване на ПУП-ПРЗ и 

ПП за: 

 

      1. С Решение №69, Протокол №08 от 31.03.2017 г. поправя допуснатата в Решение 

№281, прието с Протокол №06 от 28.12.2015г. на Общински съвет „Родопи“ – Пловдив, 

очевидна фактическа грешка, изразяваща се в погрешно изписване на номера на 

урегулирания поземлен имот, като: вместо „УПИ 040036“, да се чете „УПИ 040036“. 

 

      2. С Решение №72, Протокол №08 от 31.03.2017 г. е разрешено изработване на ПУП-

ПРЗ и ПП за имот с №010026, местност „Изворите”, землище с. Брестник за обект: 

„Производствена, складова, търговска, административна и обществено обслужваща 

дейност“, разширение на полски път, транспортен достъп, трасета за външно 

водоснабдяване, канализация, електроснабдяване. 

 

      3. С Решение №73, Протокол №08 от 31.03.2017 г. е разрешено изработване на ПУП-

ПРЗ и ПП за имот с №002112, местност „Бялата воденица”, землище с. Белащица за обект: 

„Автосервиз, автосалон, офис“, разширение на полски път, транспортен достъп, трасета за 

външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване. 

 

      4. С Решение №74, Протокол №08 от 31.03.2017 г. е разрешено изменение на ПУП-

ПРЗ за УПИ 040463,040217 – стопанска дейност, сервиз за камиони, който съответства на 

имот №040545, местност „Казачка“, землище на с. Браниполе и имот №040068, местност 

„Казачка“, землище на с. Браниполе, като разширение на действащия УПИ за обект: 

„Стопанска дейност, сервиз за камиони“. 

 

5. С Решение №75, Протокол №08 от 31.03.2017 г. е разрешено изработване на ПУП-

ПРЗ и ПП за имот с №012591, местност „Текнето”, землище с. Белащица за обект: 

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

външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване. 

 

6. С Решение №76, Протокол №08 от 31.03.2017 г. е разрешено изработване на ПУП-

ПРЗ и ПП за имот с ИД 19.34, местност „Бялата воденица”, землище с. Марково, за обект: 

„База за съхранение на селскостопанска продукция и ремонт на селскостопанска техника“, 

разширение на полски път, транспортен достъп, трасета за външно водоснабдяване, 

канализация, електроснабдяване. 

 

7. С Решение №77, Протокол №08 от 31.03.2017 г. е разрешено изработване на ПУП-

ПРЗ и ПП за имот №010098, местност „Анчов бунар”, землище с. Браниполе, за обект: 

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

външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване. 

 

8. С Решение №78, Протокол №08 от 31.03.2017 г. е разрешено изработване на ПУП-

ПРЗ и ПП за имот с ИД 43.84, местност „Захаридево”, землище с. Марково, за обект: 

„Жилищно строителство“ и улица-тупик, разширение на полски път, транспортен достъп, 

трасета за външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване. 

 

9. С Решение №79, Протокол №08 от 31.03.2017 г. е разрешено изменение на ПУП-

ПРЗ за УПИ I-002030 – търговия и производствена дейност, който съответства на имот 

№002211, местност „Бялата воденица“, землище на с. Белащица, УПИ 020028 – склад, 

търговия и обществено обслужващи дейности, който съответства на имот №002253, 

местност „Бялата воденица“, землище на с. Белащица и имот №002176 местност „Бялата 



воденица“, землище на с. Белащица, като разширение на действащите УПИ за обект: 

„Склад, търговия и обществено обслужващи дейности“. 

 

10. С Решение №80, Протокол №08 от 31.03.2017 г. е разрешено изработване на ПУП-

ПРЗ и ПП за имот №078019, местност „Стария двор”, землище с. Крумово, за обект: 

„Ракиджийница“, разширение на полски път, транспортен достъп, трасета за външно 

водоснабдяване, канализация, електроснабдяване. 

 

11. С Решение №81, Протокол №08 от 31.03.2017 г. е разрешено изработване на ПУП-

ПРЗ и ПП за имот №023042, местност „Трохалица”, землище с. Ягодово, за обект: 

„Животновъдна ферма“, разширение на полски път, транспортен достъп, трасета за 

външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване. 

 

12. С Решение №82, Протокол №08 от 31.03.2017 г. е разрешено изработване на ПУП-

ПРЗ и ПП за обект: „Подземна оптична кабелна мрежа на „ПЪЛДИН ТВ“ ООД за 

захранване на нови абонати в с. Марково, общ. „Родопи“, обл. Пловдив“, землище с. 

Марково, община „Родопи“. 

 

13. С Решение №83, Протокол №08 от 31.03.2017 г. е разрешено изработване на ПУП-

ПРЗ и ПП за имот №011049, местност „Мерите-1”, землище с. Златитрап, за обект: 

„Жилищна и обществено обслужваща дейност“, разширение на полски път, транспортен 

достъп, трасета за външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване. 

 

14. С Решение №84, Протокол №08 от 31.03.2017 г. е разрешено изменение на ПУП-

ПРЗ за УПИ 062007-III – жилищно строителство, който съответства на имот с ИД 62.15, 

местност „Старите гробища“, землище на с. Марково и част от имот с ИД 62.8, местност 

„Старите гробища“, землище на с. Марково, като разширение на действащият УПИ за 

обект: „Жилищно застрояване“. 

 

15. С Решение №85, Протокол №08 от 31.03.2017 г. е разрешено изработване на ПУП-

ПРЗ и ПП за имот №020890, местност „Чиирите”, землище с. Браниполе, за обект: 

„Складова и производствена база за хранителни добавки и храни и негазирани 

безалкохолни напитки“, разширение на полски път, транспортен достъп, трасета за 

външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване. 

 

16. С Решение №86, Протокол №08 от 31.03.2017 г. е разрешено изработване на ПУП-

ПРЗ и ПП за имот №020958, местност „Чиирите”, землище с. Браниполе, за обект: 

„Складова, обществено-обслужваща, административна, производствена и търговска 

дейност, офиси и магазини“, разширение на полски път, транспортен достъп, трасета за 

външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване. 

 

17. С Решение №87, Протокол №08 от 31.03.2017 г. е разрешено изработване на ПУП-

ПРЗ и ПП за имот №002348 и имот №002603, местност „Топила”, землище с. Дедово, за 

обект: „Жилищно строителство“, 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. 

 

 

 


