
 

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” за: 

 

       Със Заповед № 852 от 22.08.2016 г. е разрешено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-

71.86 – жилищно комплексно застрояване, съответстващ на имот с ИД 71.86, местност 

“Чонето”, землище с. Марково, за обект  „Жилищно строителство”, техническа 

инфраструктура с ТП, техническа инфраструктура с КПС, техническа 

инфраструктура  и ПС, техническа инфраструктура и водоем с ПХУ, спорт и 

рекреации, озеленяване и транспорт и инфраструктура. 
 

Със Заповед № 890 от 30.08.2016 г. е разрешено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-

022027 – жилищно строителство, съответстващ на имот с ИД 22.83, местност “Янлъза”, 

землище с. Марково, за обект  „Жилищно строителство”. 

 

Със Заповед № 940 от 13.09.2016 г. е разрешено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ 

002067- склад за промишлени стоки и магазин, съответстващ на имот № 002167, 

местност “Тировете”, землище с. Белащица, за обект  „Обществено обслужващи 

дейности, магазин за жива риба, крайпътен ресторант”. 

 

Със Заповед № 941 от 13.09.2016 г. е разрешено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-

095 – жилищно строителство, кв. 102, съответстващ на имот № 000195 и УПИ ХХХІІ-

095 – жилищно строителство, кв. 102, съответстващ на имот № 000192, местност 

“Горни грамади”, землище с. Белащица, за обект  „Жилищно строителство”. 

 

Със Заповед № 942 от 13.09.2016 г. е разрешено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ 

043226 – жилищно строителство, съответстващ на имот с ИД 43.497, местност 

“Захаридево”, землище с. Марково, за обект  „Жилищно строителство”. 

 

Със Заповед № 949 от 15.09.2016 г. е разрешено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ 

050067 – сервиз и магазин за авточасти, съответстващ на имот № 050396 и УПИ 050068 

– складова база с обслужваща и търговска дейност, местност “Свети Константин”, 

землище с. Браниполе, за обекти  „Жилищно строителство” и „Складова база с 

обслужваща и търговска дейност”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


