
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

 

 
 На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община „Родопи” 

съобщава, че са издадени Заповеди на Кмета на Община „Родопи” - Пловдив и 

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

 

       Със Заповед № 623 от 24.06.2016 г. е разрешено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ 

017055 – магазин за промишлени стоки и площадка за отдих, съответстващ на имот 

№017071, местност “Чардака”, землище с. Ягодово за обект:  „Оранжериен комплекс 

за произво дство на зеленчуци”. 

   

Със Заповед № 669 от 05.07.2016 г. е разрешено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ 

020001-І- търговски комплекс за промишлени стоки, съответстващ на имот № 020137, 

местност „Чиирите”, землище с. Браниполе за обект: „Търговски комплекс за 

промишлени стоки”. 
 

 Със Заповед № 670 от 05.07.2016 г. е разрешено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-

031007 – жилищно застрояване, съответстващ на имот 31.39, местност „Фиданлъка”, 

землище с. Марково за обект: „Жилищно застрояване и обществено обслужващи 

дейности”. 
 

Със Заповед № 678 от 05.07.2016 г. е разрешено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-

012692 – жилищно строителство и УПИ VІ-012692 – жилищно строителство, 

съответстващи на имоти №№ 012777 и 012778, местност „Грамадите”, землище с. 

Белащица за обект: „Жилищно строителство”. 

 

С Решение №178, Протокол № 09 от 16.06.2016 г. е разрешено изработване на ПУП-

ПРЗ и ПП за част от имот № 033232, местност „Долни лозя”, землище с. Ягодово за 

обект: „БС 3105” за телекомуникационно оборудване и съоръжения на техническата 

инфраструктура”. 

 

С Решение № 179, Протокол № 09 от 16.06.2016 г. е разрешено изработване на ПУП-

ПРЗ и ПП за имот № УПИ І-95 – жилищно строителство, съответстващ на имот № 

110.95 по КК и имот № 60.94, местност „Барчината”, землище с. Марково за обект: 

„Жилищно строителство”. 

 

С Решение № 180, Протокол № 09 от 16.06.2016 г. е разрешено изработване на ПУП-

ПРЗ и ПП за имот № 23.9, местност „Каратопрак”, землище с. Марково за обект: 

„Обществено обслужващи и складови дейности”. 

 

 

С Решение № 181, Протокол № 09 от 16.06.2016 г. е разрешено изработване на ПУП-

ПРЗ и ПП за имот № 165005, местност „Бобевица”, землище с. Цалапица за обект: 

„Оранжерия, склад за селскостопанска продукция и обслужваща сграда”. 

 

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

подлежат на оспорване. 

 

 

 


