
 
 

 
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.Браниполе, за имот №040377 и част от имот №040378, местност „Казачка” за 
„Жилищно строителство”-10 нови УПИ и улица тупик 
      2. с.Браниполе, за имот №040039, местност „Казачка” за „Гараж за селскостопанска 
техника, склад за селскостопанска продукция” 
      3. с.Брестник, за имот №005583, местност „Шарпавица” за „Гараж за селскостопанска 
техника, склад за селскостопанска продукция” 
      4. с.Марково, за поземлени имоти с ИД 60.63 и 110.78, местност „Барчината” за „Къща за 
гости”, „Жилищно застрояване” и „Транспорт и инфраструктура” 
      5. с.Брестник, за имот №035046, местност „Кукленски път” за „Жилищно строителство” 
      6. с.Брестник, за имот №023022, местност „Хаджиосманица-оранжерии” за „Обществено 
обслужващи, складова дейност и офиси” 
      7. с.Марково, за поземлен имот с ИД 66.48, местност „Исака” за „Жилищно застрояване” 
      8. с.Извор, за имот №011023, местност „Бяло поле” за „Жилищно строителство” 
      9. с.Брестник, за имот №022026, местност „Шопарови миндали” за „Обществено 
обслужващи, складова дейност и офиси” 
      10. с.Дедово, за имот №002497, местност „Свети Никола” за „Жилищно строителство” 
      11. с.Храбрино, за имот №004132, местност „Бяло поле” за „Жилищно застрояване”-2 
нови УПИ 
      12. с.Белащица, за имоти №011057 и №011060, местност „Бялата пръст” за „Жилищно 
строителство”-2 нови УПИ 
      13. с.Първенец, за поземлен имот с ИД 32.93, местност „Кешиш дере” за „Жилищно 
строителство” 
      14. с.Първенец, за поземлен имот с ИД 37.42, местност „Ботурак” за „Жилищно 
строителство” 
      15. с.Първенец, за поземлени имоти с ИД 32.71 и 32.72, местност „Кешиш дере” и ИД 
30.48, местност „Брегът” за „Жилищно строителство” 
      16. с.Храбрино, за имот №003038, местност „Гемишевото” за „Къща за гости /селски 
туризъм/”-4 нови УПИ 
      17. с.Брестник, за имот №001083, местност „До селото” за „Жилищно строителство”-2 
нови УПИ 
      18. с.Марково, за поземлен имот с ИД 39.34, местност „Каратопрак” за „Жилищно 
строителство”-3 нови УПИ и улица тупик 
      19. с.Марково, за поземлен имот с ИД 78.25, местност „Зандана” за „Жилищно 
застрояване” 
      20. с.Оризари, за УПИ 003142-складова дейност и имот №003090, местност „Казланча” за 
„Складова дейност” 
      21. с.Марково, за поземлен имот с ИД 44.11, местност „Исака” за „Жилищно строителство” 
      22. с.Белащица, за част от имот №002024, местност „Бялата воденица” за „Съхранение, 
поддържане и ремонт на селскостопанска техника, офис сграда” и „Автосервиз” 
      23. с.Марково, за поземлен имот с ИД 56.3, местност „Кону дере” за „Жилищно 
застрояване”-3 нови УПИ 
      24. с.Първенец, за поземлен имот с ИД 31.42, местност „Калдаръма” за „База за 
съхранение и ремонт на селскостопанска техника” и „Автосервиз” 
      25. с.Храбрино, за имот №017006, местност „Отоманица” за „Жилищно строителство” 
      26. с.Цалапица, за имот №001226, местност „Чернота” за „Производствена и складова 
дейност, цех за разфасовка и пакетиране на плодове и зеленчуци; Птицеферма” 

 


