
 

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 № 1323 от 08.12.2016 г. е разрешено изменение на ПУП-ПРЗ и ПП за 

УПИ І-384 – за бензиностанция и АГСС, съответстващ на имот № 005384, местност 

“Шарпавица”, землище с. Брестник, за обекти   „Бензиностанция и АГСС” и „СОЗ пояс І”. 

 

2. С Решение № 431, Протокол № 20 от 23.11.2016 г. е разрешено изработване на ПУП-

ПРЗ и ПП за имот № 002157, местност „Гьола”, землище с. Белащица за обект: 

„Производствена, складова, търговска и обществено обслужваща дейност”, разширение на 

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

електроснабдяване. 

 

3. С Решение № 432, Протокол № 20 от 23.11.2016 г. е разрешено изработване на ПУП-

ПРЗ и ПП за имот № 040420, местност „Казачка”, землище с. Браниполе за обект: 

„Обществено обслужваща, складова, търговска и административна дейност”, разширение 

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

електроснабдяване. 

 

4. С Решение № 433, Протокол № 20 от 23.11.2016 г. е разрешено изменение на ПУП-

ПРЗ и ПП за УПИ ІІ-000168 – обществено обслужваща и складова дейност, съответстващ 

на имот № 000284 и имот № 023055, местност „Кошарата”, землище с. Крумово за обект: 

„Обществено обслужваща и складова дейност”. 

 

5. С Решение № 434, Протокол № 20 от 23.11.2016 г. е разрешено изработване на ПУП-

ПРЗ и ПП за имот № 001267, местност „Калчевица”, землище с. Белащица за обект: 

„Жилищно застрояване”, обслужваща улица, разширение на полски път, транспортен 

достъп, трасета за външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване. 

 

6. С Решение № 435, Протокол № 20 от 23.11.2016 г. е разрешено изработване на ПУП-

ПРЗ и ПП за имоти с ИД 14.1 и 14.68, местност „Керемедчилница”, землище с. Марково за 

обект: „Производствени и складови дейности – /Металообработващо предприятие за 

щанцоване на метал с преси, галванични покрития, шприцоване на пластмасови изделия с 

шприц машини и производство на инструментална екипировка за дървообработване/”, 

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

канализация, електроснабдяване. 

 

7. С Решение № 436, Протокол № 20 от 23.11.2016 г. е разрешено изработване на ПУП-

ПРЗ и ПП за имот с ИД 27.10, местност „Гюла Бадемлика Лесо”, землище с. Първенец за 

обект: „Жилищно застрояване”, улица тупик, транспортен достъп, трасета за външно 

водоснабдяване, канализация, електроснабдяване.  

 

8. С Решение № 437, Протокол № 20 от 23.11.2016 г. е разрешено изработване на ПУП-

ПРЗ и ПП за имот № 019031, местност „Куклески път”, землище с. Крумово за обект: 

„База за преработка и съхранение на селскостопанска продукция”, транспортен достъп, 

трасета за външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване. 

 



9. С Решение № 438, Протокол № 20 от 23.11.2016 г. е разрешено изработване на ПУП-

ПРЗ и ПП за имот с № 002007, местност „Бялата воденица”, землище с. Белащица за 

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

за външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване. 

 

10. С Решение № 439, Протокол № 20 от 23.11.2016 г. е разрешено изработване на 

ПУП-ПРЗ и ПП за имот с № 302034, местност „Патъров бряст”, землище с. Цалапица за 

обект: „Обществено обслужваща, търговска, административна и складова дейност”, 

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

канализация, електроснабдяване. 

 

11. С Решение № 440, Протокол № 20 от 23.11.2016 г. е разрешено изработване на 

ПУП-ПРЗ и ПП за имот с № 030265, местност „Нешовица”, землище с. Браниполе за 

обект: „База за съхранение, поддържане и ремонт на селскостопанска техника”, 

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

канализация, електроснабдяване. 

 

12. С Решение № 453, Протокол № 20 от 23.11.2016 г. се дава предварително съгласие 

за утвърждаване на трасе за техническа инфраструктура (Ел и ВиК) за УПИ 143414-І – 

жилищно строителство, през имот № 143242, местност „Алчака/Пожара”, землище с. 

Брестовица. 

 

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

подлежат на оспорване. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


