
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 
 

 

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

Общински съвет „Родопи”-Пловдив за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за: 

 

      1. С Решение № 23, Протокол № 04 от 09.02.2017 г. е разрешено изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за имот 

с № 002156, местност „Гьола”, землище с. Белащица за обект: „Производствени и складови дейности 

/Металообработващо предприятие за щанцоване на изделия от метал с преси, шприцоване на пластмасови 

изделия с шприц машини и производство на инструментална екипировка/“, транспортен достъп, трасета за 

външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване. 

 

      2. С Решение № 24, Протокол № 04 от 09.02.2017 г. е разрешено изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за имот 

с № 035063, местност „Агълите”, землище с. Ягодово за обект: „Жилищно застрояване“, разширение на 

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

 

      3. С Решение № 25, Протокол № 04 от 09.02.2017 г. е разрешено изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за имот 

с № 035104, местност „Агълите”, землище с. Ягодово за обект: „Жилищно застрояване“, разширение на 

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

 

4. С Решение № 26, Протокол № 04 от 09.02.2017 г. е разрешено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ 001126 

– жилищно застрояване, съответстващ на имот № 001254, местност „До селото”, землище с. Брестник за 

обект: „Жилищно строителство“. 

 

      5. С Решение № 27, Протокол № 04 от 09.02.2017 г. е разрешено изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за имоти 

с ИД 32.3 и 32.4, местност „Фиданлъка“, землище с. Марково за обекти: „Жилищно строителство“, улица 

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

електроснабдяване. 

 

6. С Решение № 28, Протокол № 04 от 09.02.2017 г. е разрешено изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за имот 

№ 024010, местност „Ванчова чешма“, землище с. Белащица за обект: „Жилищно застрояване“, разширение 

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

 

7. С Решение № 29, Протокол № 04 от 09.02.2017 г. е разрешено изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за имот с 

ИД 32.5, местност „Фиданлъка“, землище с. Марково за обекти: „Жилищно строителство“, улица тупик, 

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

електроснабдяване. 

 

8. С Решение № 30, Протокол № 04 от 09.02.2017 г. е разрешено изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за имоти 

с ИД 29.403 и 29.404, местност „Фиданлъка“, землище с. Марково за обект: „Производствена, търговска, 

складова, обществено обслужваща дейност и жилищно строителство“, разширение на полски път, 

транспортен достъп, трасета за външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване. 

 

9. С Решение № 31, Протокол № 04 от 09.02.2017 г. е разрешено изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за имот 

№ 020219, местност „Герена“, землище с. Браниполе за обект: „Търговия, обществено хранене и битови 

услуги“, транспортен достъп, трасета за външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване. 

 

10. С Решение № 32, Протокол № 04 от 09.02.2017 г. е разрешено изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за 

имоти № 004024, местност „Острова“, землище с. Оризари за обект: „Производствена, складова, търговска, 

административна и обществено обслужваща дейност“, разширение на полски път, транспортен достъп, 

трасета за външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване. 

 

11. С Решение № 38, Протокол № 04 от 09.02.2017 г. се дава предварително съгласие за утвърждаване на 

трасе за транспортен достъп за имот № 040420 в процедура за промяна на предназначението на земеделска 

земя за УПИ 040420 – обществено обслужваща, складова, търговска и административна дейност, местност 

„Казачка“, землище с. Браниполе през части от имоти №№ 040312, 040196, 040210 и 040188. 

 

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

оспорване. 

 

 


