
 

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 №818 от 15.08.2016 г. е разрешено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ 

21.1060 – производствена, складова, търговска и обществено обслужваща дейност, 

съответстващ на имот с ИД 21.1060, местност “Герена”, землище с. Марково, за обект  

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

 

Със Заповед №839 от 19.08.2016 г. е разрешено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ 

018103-І – жилищно строителство, УПИ 018103-ІІ – жилищно строителство, УПИ 

018103-ІІІ – жилищно строителство и УПИ 018103-ІV – жилищно строителство, 

съответстващи на имоти №№ 018152, 018153, 018154 и 018155, местност „Варниците”, 

землище с. Белащица, за обекти „Жилищно строителство”. 

 

Със Заповед №840 от 19.08.2016 г. е разрешено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ 

028178 – жилищно строителство, съответстващ на имот № 028214, местност 

„Бозалъка”, землище с. Брестник за обект „Жилищно строителство”. 

 

Със Заповед № 841 от 19.08.2016 г. е разрешено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ 

020300 – магазин за промишлени стоки, съответстващ на имот № 020372 и УПИ 020320 

– обслужващи дейности, търговия с промишлени стоки, офис, съответстващ на имот 

№ 020374, местност „Чиирите”, землище с. Браниполе, за обект „Производствени и 

складови дейности”. 

 

С Решение № 257, Протокол № 12 от 27.07.2016 г. се дава предварително съгласие за 

утвърждаване на трасе за транспортен достъп за поземлен имот № 263010, в 

процедура за промяна на предназначение на земеделска земя за УПИ 263010 – 

обществено обслужваща, търговска дейност и административни сгради, местност 

„Биволарица”, землище с. Цалапица. 

 

С Решение № 258, Протокол № 12 от 27.07.2016 г. се дава предварително съгласие за 

утвърждаване на трасе за транспортен достъп за УПИ 50.23 – складова база за 

промишлени стоки, местност „Мерата”, землище с. Браниполе. 

 

На основание чл. 124б ал.4 от Закона за устройство на територията Решенията 

не подлежат на оспорване. 

 

 

 

 

 

 

 

 


