
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

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

 

      1. С Решение № 112, Протокол № 09 от 26.04.2017 г. е разрешено изработване на ПУП-

ПРЗ и ПП за имот с № 019031, местност „Плоска/Плешево”, землище с. Брестовица за 

обект: „Жилищно строителство“, улица тупик, разширение на полски път, транспортен 

достъп, трасета за външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване. 

 

     2. С Решение № 113, Протокол № 09 от 26.04.2017 г. е разрешено изработване на ПУП-

ПРЗ и ПП за имот с ИД 17.185, местност „Герена”, землище с. Марково за обект: “Склад 

за промишлени стоки“, разширение на полски път, транспортен достъп, трасета за външно 

водоснабдяване, канализация, електроснабдяване. 

 

      3. С Решение № 114, Протокол № 09 от 26.04.2017 г. е разрешено изработване на ПУП-

ПРЗ и ПП за имот с № 020871, местност „Чиирите”, землище с. Браниполе за обект: 

„Складова, търговска, административна и обществено обслужваща дейност“, разширение 

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

електроснабдяване. 

 

       4. С Решение № 115, Протокол № 09 от 26.04.2017 г. е разрешено изработване на 

ПУП-ПРЗ и ПП за имот с № 001032, местност „Долна калчовица”, землище с. Белащица за 

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

достъп, трасета за външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване. 

 

       5. С Решение № 116, Протокол № 09 от 26.04.2017 г. е разрешено изработване на 

ПУП-ПРЗ и ПП за имот с № 040037, местност „Казачка”, землище с. Браниполе за обект: 

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

външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване. 

 

        6. С Решение № 117, Протокол № 09 от 26.04.2017 г. е разрешено изработване на 

ПУП-ПРЗ и ПП за имот с ИД 19.91, местност „Ташлъка”, землище с. Първенец за обекти: 

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

трасета за външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване. 

 

7. Със Заповед № 530 от 09.05.2017 г. е разрешено изменение на ПУП-ПРЗ и ПП за  

УПИ 41 – жилищно застрояване, съответстващ на имот с ИД 75.41, местност “Кону 

дере”, землище с. Марково, за обект   „Обществено обслужващи дейности (дом за стари 

хора)” 

 

 8. Със Заповед № 558 от 19.05.2017 г. е разрешено изменение на ПУП-ПРЗ и ПП за  

УПИ 023080-І – обществено обслужващи, складови и производствени дейности – 

производство на PVC и алуминиева дограма, декоративни решетки, склад за строителни 

материали и инвентар и офис, ТП, съответстващ на имот с № 023088, местност 

“Трохалица”, землище с. Ягодово, за обект   „Сервизна база за отоплителна, климатична и 

битова техника”. 

 

9. Със Заповед № 576 от 22.05.2017 г. е разрешено изменение на ПУП-ПРЗ и ПП за  

УПИ V-001127 – жилищно строителство, съответстващ на имот с ИД 1.373, местност 

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

 

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

не подлежат на оспорване. 

 

 


