
 

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: 

 

       1. Със Заповед № 1247 от 15.11.2016 г. е разрешено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ 

ІІІ-8 – жилищно строителство, съответстващ на имот № 010288, местност “Бозалъка”, 

землище с. Браниполе, за обект   „Жилищно строителство”. 

 

2. С Решение № 362, Протокол № 19 от 28.10.2016 г. е разрешено изработване на ПУП-

ПРЗ за имот с ИД 75.55, местност „Кону дере”, землище с. Марково за обект: „Жилищно 

строителство”, улица тупик и разширение на полски път. 

 

3. С Решение № 364, Протокол № 19 от 28.10.2016 г. е разрешено изработване на ПУП-

ПРЗ и ПП за имот с ИД 52.4, местност „Пичковец”, землище с. Марково за обект: 

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

канализация, електроснабдяване. 

 

4. С Решение № 365, Протокол № 19 от 28.10.2016 г. е разрешено изработване на ПУП-

ПРЗ и ПП за имот с № 040317, местност „Казачка”, землище с. Браниполе за обекти: 

„Производствена, складова, търговска и обществено обслужваща дейност”, транспортен 

достъп, трасета за външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване. 

 

5. С Решение № 366, Протокол № 19 от 28.10.2016 г. е разрешено изменение на ПУП-

ПРЗ за УПИ 010157 – обществено и делово обслужване – магазин за промишлени стоки, 

съответстващ на имот № 010157, местност „Мерата”, УПИ 010156 – складова база за 

промишлени стоки и офис, съответстващ на имот № 010279, местност „Мерата” и имот № 

010411, местност „Перето”, землище с. Браниполе за обект: „Складова база за 

промишлени стоки и офиси. 

 

6. С Решение № 367, Протокол № 19 от 28.10.2016 г. е разрешено изменение на ПУП-

ПРЗ и ПП за УПИ 005086-ІІ – стопански дейности, съответстващ на имот № 005104, 

местност „Текен пара” и част от имот № 005106, местност „Текен пара”, землище с. 

Оризари за обект: „Автопарк”. 

 

7. С Решение № 368, Протокол № 19 от 28.10.2016 г. е разрешено изработване на ПУП-

ПРЗ и ПП за имот с ИД 66.33, местност „Исака”, землище с. Марково за обект: „Жилищно 

застрояване”, улица тупик, разширение на полски път, транспортен достъп, трасета за 

външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване. 

 

8. С Решение № 369, Протокол № 19 от 28.10.2016 г. е разрешено изработване на ПУП-

ПРЗ и ПП за имоти с №№ 020330, 020331 и 020332, местност „Чиирите”, землище с. 

Браниполе за обекти: „Производствена, складова, търговска и обществено обслужваща 

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

водоснабдяване, канализация, електроснабдяване. 

 

9. С Решение № 370, Протокол № 19 от 28.10.2016 г. е разрешено изработване на ПУП- 

ПП за обект „Кабел 20kV от П/Я „Пловдив” до В/С „Агрия”, подобект „Кабел 20kV от 

кабелни муфи в ПИ № 005003 по КВС на с. Брестник, община „Родопи”.  

 



10. С Решение № 371, Протокол № 19 от 28.10.2016 г. е разрешено изработване на 

ПУП-ПРЗ и ПП за имот с № 011225, местност „Орешака”, землище с. Крумово за обект: 

„Складове за промишлени стоки”, разширение на полски път, транспортен достъп, трасета 

за външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване. 

 

11. С Решение № 372, Протокол № 19 от 28.10.2016 г. е разрешено изработване на 

ПУП-ПРЗ и ПП за имот с № 031015, местност „Манастирски път”, землище с. Брестник за 

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

външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване. 

 

12. С Решение № 373, Протокол № 19 от 28.10.2016 г. е разрешено изработване на 

ПУП-ПРЗ и ПП за имот с № 013606, местност „Скелето”, землище с. Храбрино за обект: 

„Жилищно строителство”, трасета за външно водоснабдяване, канализация, 

електроснабдяване. 

 

13. С Решение № 374, Протокол № 19 от 28.10.2016 г. е разрешено изработване на 

ПУП-ПРЗ и ПП за имот с № 031030, местност „Манастирски път”, землище с. Брестник за 

обект: „Жилищно застрояване” и улица тупик, разширение на полски път, транспортен 

достъп, трасета за външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване. 

 

14. С Решение № 375, Протокол № 19 от 28.10.2016 г. е разрешено изработване на 

ПУП-ПРЗ и ПП за имот с ИД 22.31, местност „Янлъза”, землище с. Първенец за обект: 

„Жилищно строителство”, улица тупик, транспортен достъп, трасета за външно 

водоснабдяване, канализация, електроснабдяване. 

 

15. С Решение № 376, Протокол № 19 от 28.10.2016 г. е разрешено изработване на 

ПУП-ПРЗ и ПП за имот с ИД 59.11, местност „Старите гробища”, землище с. Марково за 

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

за външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване. 

 

16. С Решение № 377, Протокол № 19 от 28.10.2016 г. е разрешено изработване на 

ПУП-ПРЗ и ПП за имоти с №№ 002272 и 002273, местност „Чиирите”, землище с. 

Браниполе за обект: „Обществено обслужващи дейности – магазини, складове, офиси, 

заведение за обществено хранене”, разширение на полски път, транспортен достъп, 

трасета за външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване. 

 

17. С Решение № 378, Протокол № 19 от 28.10.2016 г. е разрешено изработване на 

ПУП-ПРЗ и ПП за имот с ИД 67.21, местност „Витрогона”, землище с. Марково за обект: 

„Жилищно застрояване”, улица тупик, разширение на полски път, транспортен достъп, 

трасета за външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване. 

 

18. С Решение № 379, Протокол № 19 от 28.10.2016 г. е разрешено изработване на 

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

„Склад за селскостопанска техника”, разширение на полски път, транспортен достъп, 

трасета за външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване. 

 

19. С Решение № 380, Протокол № 19 от 28.10.2016 г. е разрешено изработване на 

ПУП-ПРЗ и ПП за имот с № 019096, местност „Алчака”, землище с. Крумово за обект: 

„Складова база и обществено обслужване”, разширение на полски път, транспортен 

достъп, трасета за външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване. 

 

20. С Решение № 381, Протокол № 19 от 28.10.2016 г. е разрешено изработване на 

ПУП-ПРЗ и ПП за имот с № 010160, местност „Мерата”, землище с. Браниполе за обект: 

„Автосервиз”, разширение на полски път, транспортен достъп, трасета за външно 

водоснабдяване, канализация, електроснабдяване. 



 

21. С Решение № 382, Протокол № 19 от 28.10.2016 г. е разрешено изработване на 

ПУП-ПРЗ и ПП за имот с № 040038, местност „Казачка”, землище с. Браниполе за обект: 

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

външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване. 

 

22. С Решение № 383, Протокол № 19 от 28.10.2016 г. е разрешено изменение на УПИ 

002010 – логистичен център, склад за промишлени стоки, офис, магазин, ЗОХ, 

съответстващ на имот № 002269, местност „Бялата воденица” и имот № 002011, местност 

„Бялата воденица”, землище с. Белащица за обект: „Логистичен център, склад за 

промишлени стоки, офис, магазин, ЗОХ”. 

 

23. С Решение № 403, Протокол № 19 от 28.10.2016 г. се дава предварително съгласие 

за утвърждаване на трасе за транспортен достъп за имот № 020029 в процедура за промяна 

на предназначение на земеделска земя за УПИ 020029 – селски туризъм, местност „Свети 

Илия”, землище с. Извор. 

 

24. С Решение № 404, Протокол № 19 от 28.10.2016 г. се дава предварително съгласие 

за утвърждаване на трасе за транспортен достъп за УПИ ІІ-20.78,20.77,20.76 – обществено 

обслужване – частно училище, местност „Витрогона”, землище с. Марково. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


