
 
О Б Щ И Н А  „Р О Д О П И”- ОБЛАСТ  П Л О В Д И В 

гр. Пловдив 4000, ул. „Софроний Врачански” №1а, Тел: 032/604100       
факс: 032/638289 032/625766  

www.rodopi-bg.org; e-mail: municipality_rodopi@abv.bg 
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 
 

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

 
1. С Решение № 336 прието с Протокол № 09 от 14.10.2020 г. се дава предварително съгласие 

за прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата 
инфраструктура – трасе за осигуряване на водоснабдяване за УПИ 30.110, съответстващ на 
поземлен имот с ИД 30.110 и поземлен имот с ИД 30.180, местност „Често ореше - вишни“, 
землище с. Брестник, през част от имот с ИД 30.79 – пасище, стопанисвано от Община 
„Родопи“. 
 

2. . С Решение № 339 прието с Протокол № 09 от 14.10.2020 г. се дава предварително съгласие 
за утвърждаване на трасе за транспортен достъп за поземлен имот с ИД 40.64, 
представляващ земеделска земя в процедура за промяна на предназначението, местност 
„Казачка“, землище с. Браниполе, през част от поземлен имот с ИД 40.556 – пасище, 
собственост на Община „Родопи“. 
 

3. С Решение № 340 прието с Протокол № 09 от 14.10.2020 г. е разрешено изработване на 
ПУП-ПРЗ и ПП за поземлен имот с ИД 47.306, местност „Пичковец“, землище с. Марково 
за обекти „Жилищно строителство“, улица-тупик, разширение на полски път, транспортен 
достъп, трасета за външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване. 
 

4. С Решение № 344 прието с Протокол № 09 от 14.10.2020 г. е разрешено изработване на 
ПУП-ПРЗ и ПП за поземлен имот с ИД 52.8, местност „Пичковец“, землище с. Марково за 
обекти „Жилищно строителство“, транспортен достъп, трасета за външно водоснабдяване, 
канализация, електроснабдяване. 
 

5. С Решение № 345 прието с Протокол № 09 от 14.10.2020 г. е разрешено изработване на 
ПУП-ПРЗ и ПП за поземлен имот с ИД 10.135, местност „Бозалъка“, землище с. Белащица 
за обекти „Жилищно строителство“, улица-тупик, транспортен достъп, трасета за външно 
водоснабдяване, канализация, електроснабдяване. 
 

6. С Решение № 346 прието с Протокол № 09 от 14.10.2020 г. е разрешено изработване на 
ПУП-ПРЗ и ПП за поземлен имот с ИД 66.121, местност „Исака“, землище с. Марково за 
обект „Жилищно застрояване“, разширение на полски път, транспортен достъп, трасета за 
външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване. 
 

7. С Решение № 347 прието с Протокол № 09 от 14.10.2020 г. е разрешено изработване на 
ПУП-ПРЗ и ПП за поземлен имот с ИД 46.47, местност „Пичковец“, землище с. Марково за 
обекти „Жилищно строителство“, разширение на полски път, транспортен достъп, трасета 
за външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване. 
 

8. С Решение № 348 прието с Протокол № 09 от 14.10.2020 г. е разрешено изработване на 
ПУП-ПРЗ и ПП за поземлен имот с ИД 38.109, местност „Пиринчийката“, землище с. 
Марково за обект „Жилищно строителство“, разширение на полски път, транспортен 
достъп, трасета за външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване. 
 

9. С Решение № 349 прието с Протокол № 09 от 14.10.2020 г. е разрешено изработване на 
ПУП-ПРЗ и ПП за поземлен имот с ИД 30.15, местност „Динките“, землище с. Марково за 
обекти „База за съхранение на селскостопанска продукция(хладилник)“, „База за 
съхранение и ремонт на селскостопанска техника“, улица-тупик, разширение на полски път, 
транспортен достъп, трасета за външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване. 
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10. С Решение № 350 прието с Протокол № 09 от 14.10.2020 г. е разрешено изработване на 
ПУП-ПРЗ и ПП за поземлен имот с ИД 13.16, местност „Керемедчилница“, землище с. 
Марково за обекти „Складова, търговска и административна дейност“, улица-тупик, 
разширение на полски път, транспортен достъп, трасета за външно водоснабдяване, 
канализация, електроснабдяване. 
 

11. С Решение № 351 прието с Протокол № 09 от 14.10.2020 г. е разрешено изработване на 
ПУП-ПРЗ и ПП за поземлен имот с ИД 4.29, местност „Бяло поле“, землище с. Храбрино за 
обект „Жилищно строителство“, транспортен достъп, трасета за външно водоснабдяване, 
канализация, електроснабдяване. 
 

12. С Решение № 352 прието с Протокол № 09 от 14.10.2020 г. е разрешено изработване на 
ПУП-ПРЗ и ПП за част от поземлен имот с ИД 29.91, местност „Фиданлъка“, землище с. 
Марково за обект „Жилищно строителство“, улица-тупик, разширение на полски път, 
транспортен достъп, трасета за външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване. 
 

13. С Решение № 353 прието с Протокол № 09 от 14.10.2020 г. е разрешено изработване на 
ПУП-ПРЗ и ПП за поземлен имот с ИД 25.46, местност „Пичковец“, землище с. Първенец 
за обекти „Жилищно застрояване“, разширение на полски път, транспортен достъп, трасета 
за външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване. 
 

14. С Решение № 354 прието с Протокол № 09 от 14.10.2020 г. е разрешено изработване на 
ПУП-ПРЗ и ПП за поземлен имот с ИД 9.96, местност „Арманица“, землище с. Белащица за 
обект „Жилищно строителство“, разширение на полски път, транспортен достъп, трасета за 
външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване. 
 

15. С Решение № 355 прието с Протокол № 09 от 14.10.2020 г. е разрешено изработване на 
ПУП-ПРЗ и ПП за поземлен имот с ИД 66.78, местност „Исака“, землище с. Марково за 
обекти „Жилищно застрояване“, улица-тупик, разширение на полски път, транспортен 
достъп, трасета за външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване. 
 

16. С Решение № 356 прието с Протокол № 09 от 14.10.2020 г. е разрешено изработване на 
ПУП-ПРЗ и ПП за поземлен имот с ИД 33.111, местност „Долни лозя“, землище с. Ягодово 
за обекти „Жилищно строителство“, разширение на полски път, транспортен достъп, 
трасета за външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване. 
 

17. С Решение № 357 прието с Протокол № 09 от 14.10.2020 г. е разрешено изработване на 
ПУП-ПРЗ и ПП за поземлен имот с ИД 22.8, местност „Чатал дере“, землище с. Белащица 
за обекти „Жилищно строителство“, разширение на полски път, транспортен достъп, 
трасета за външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване. 
 

18. С Решение № 358 прието с Протокол № 09 от 14.10.2020 г. е разрешено изработване на 
ПУП-ПРЗ и ПП за поземлен имот с ИД 348.44, местност „Зелен пояс“, землище с. Цалапица 
за обект „Жилищно застрояване“, транспортен достъп, трасета за външно водоснабдяване, 
канализация, електроснабдяване. 
 

19. С Решение № 359 прието с Протокол № 09 от 14.10.2020 г. е разрешено изработване на 
ПУП-ПРЗ и ПП за поземлен имот с ИД 20.258, местност „Чиирите“, землище с. Браниполе 
за обект „Производствена, складова, търговска, административна и обществено 
обслужваща дейност“, разширение на полски път, транспортен достъп, трасета за външно 
водоснабдяване, канализация, електроснабдяване. 
 

20. С Решение № 360 прието с Протокол № 09 от 14.10.2020 г. е разрешено изработване на 
ПУП-ПРЗ и ПП за поземлен имот с ИД 12.263, местност „Горни грамади“, землище с. 
Белащица за обекти „Жилищно строителство“, разширение на полски път, транспортен 
достъп, трасета за външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване. 
 

21. С Решение № 361 прието с Протокол № 09 от 14.10.2020 г. е разрешено изработване на 
ПУП-ПРЗ и ПП за поземлени имоти с ИД 22.177 и 22.178, местност „Захаридево“, землище 
с. Марково за обект „Жилищно застрояване“, разширение на полски път, транспортен 
достъп, трасета за външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване. 
 



22. С Решение № 362 прието с Протокол № 09 от 14.10.2020 г. е разрешено изработване на 
ПУП-ПРЗ и ПП за поземлен имот с ИД 52.267, местност „Попен дол“, землище с. 
Брестовица за обект „Жилищно застрояване“, транспортен достъп, трасета за външно 
водоснабдяване, канализация, електроснабдяване. 
 

23. С Решение № 363 прието с Протокол № 09 от 14.10.2020 г. е разрешено изработване на 
ПУП-ПРЗ и ПП за поземлен имот с ИД 24.164, местност „До селото“, землище с. Брестник 
за обекти „Жилищно застрояване“, транспортен достъп, трасета за външно водоснабдяване, 
канализация, електроснабдяване. 
 

24. С Решение № 364 прието с Протокол № 09 от 14.10.2020 г. е разрешено изработване на 
ПУП-ПРЗ и ПП за поземлен имот с ИД 10.646, местност „Анчов бунар“, землище с. 
Браниполе за обекти „Жилищно строителство“, улица-тупик, разширение на полски път, 
транспортен достъп, трасета за външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване. 
 

25. С Решение № 365 прието с Протокол № 09 от 14.10.2020 г. е разрешено изменение на ПУП-
ПРЗ и ПП за УПИ 20.980 – складова, обществено обслужваща, административна, 
производствена и търговска дейност, офиси и магазини, съответстващ на поземлен имот с 
ИД 20.980, местност „Чиирите“, землище с. Браниполе и поземлени имоти с ИД 20.850 и 
20.851, местност „Чиирите“, землище с. Браниполе, като разширение на действащия УПИ, 
за обект „Складова, обществено обслужваща, административна, производствена и 
търговска дейност, офиси и магазини“. 
 

26. С Решение № 366 прието с Протокол № 09 от 14.10.2020 г. е разрешено изменение на ПУП-
ПРЗ и ПП за УПИ 003021 – жилищно строителство, съответстващ на поземлен имот с ИД 
3.21, местност „Тъшлъка“, землище с. Храбрино и поземлени имоти с ИД 3.22, 3.20 и 3.138, 
местност „Тъшлъка“, землище с. Храбрино, като разширение на действащия УПИ, за обект 
„Жилищно строителство“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


