
СЪОБЩЕНИЕ 

 
 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. с.Оризари, УПИ ХVІ-12, квартал 14 по регулационния план и имоти №001176, 
местност „Село Оризаре” и №001130, местност „Алчака” за „Жилищно строителство” 

2. с.Извор, имот №024062, местност „Бърцила”, за „Жилищни нужди” 
3. с.Първенец, поземлен имот №20.19, местност „Дотлука”, за „Жилищно 

застрояване” 
4. с.Цалапица, имот №001166, местност „Край село”, за „Тир паркинг за 10 

автомобила” 
5. с.Марково, поземлен имот №47.86, местност „Пичковец”, за „Жилищно 

строителство” 
6. с.Браниполе, имот №040063, местност „Казачка”, за „Производствени и складови 

дейности-печатна база” 
7. с.Марково, поземлен имот №66.25, местност „Исака”, за „Жилищно строителство” 
8. с.Белащица, имот №002010, местност „Бялата воденица”, за „Логистичен център-

склад за промишлени стоки, офис, магазин и ЗОХ”  
9. с.Храбрино, имот №024013, местност „Гемишевото”, за „Къща за гости” 
10. с.Белащица, имот №010075, местност „Бозалъка”, за „Жилищно застрояване” 
11. с.Брестовица, имот №060208, местност „Чучура”, за „Жилищно строителство” 
12. с.Храбрино, имоти №013298 и №013336, местност „Скелето”, за „Жилищно 

строителство” 
13. с.Крумово, имот №000135, за „База за съхранение и преработка на 

селскостопанска продукция, съхранение и ремонт на селскостопанска техника” и 
„Ракиджийник” 

14. с.Браниполе, имот №020002, местност „Чиирите”, за „Търговски комплекс за 
промишлени стоки” 

15. с.Браниполе, УПИ 050195-производствена и скадова дейност и път, и имот 
№050238, местност „Свети Константин”, за „Производствена и складова дейност” 

16. с.Първенец, поземлен имот №22.84, местност „Янлъза”, за „Жилищно застрояване” 
17. с.Ягодово, имот №035079, местност „Агълите”, за  „Жилищно строителство” 
18. с.Белащица, имот №012134, местност „Грамадите”, за „Жилищно строителство” 
19. с.Белащица, имот №002103, местност „Гьола”, за „Производствена,складова, 

търговска и обществено-обслужваща дейност /Склад за промишлени стоки, офис, магазин/” 
20. с.Първенец, поземлен имот №35.88, местност „Кору чешме”, за „Жилищно 

строителство и обществено обслужване” 
21. с.Първенец, поземлен имот №35.80, местност „Кору чешме”, за „Жилищно 

строителство и обществено обслужване” 
22. с.Марково, поземлен имот №25.45, местност „Пиринчийката”, за „Жилищно 

застрояване” 
23. с.Марково, поземлен имот №29.111, местност „Фиданлъка”, за „Жилищно 

застрояване” 
 
 
 
 


