
 

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 № 52, Протокол № 06 от 08.03.2017 г. е разрешено изменение на ПУП-

ПРЗ и ПП за УПИ 002267 – автокомплекс, съответстващ на имот с № 002267, местност 

„Герена”, землище с. Браниполе и имоти №№ 002266 и 020140, като разширение на 

действащия УПИ, местност „Герена“, землище с. Браниполе за обект: „Търговска, 

складова, административна и обществено обслужваща дейност“. 

 

      2. С Решение № 53, Протокол № 06 от 08.03.2017 г. е разрешено изработване на ПУП-

ПРЗ и ПП за имот с № 028516, местност „Тепето”, землище с. Устина за обект: 

„Обществено обслужваща дейност, търговия, спорт и рекреация, къщи за гости“, 

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

канализация, електроснабдяване. 

 

      3. С Решение № 54, Протокол № 06 от 08.03.2017 г. е разрешено изработване на ПУП-

ПРЗ и ПП за имот с № 100015, местност „Гюбрето”, землище с. Крумово за обект: 

„Жилищно строителство“, улица тупик с обръщало, разширение на полски път, 

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

 

      4. С Решение № 55, Протокол № 06 от 08.03.2017 г. е разрешено изработване на ПУП-

ПРЗ и ПП за имот № 012156, местност „Горни грамади“, землище с. Белащица за обект 

„Жилищно строителство“, улица тупик, разширение на полски път, транспортен достъп, 

трасета за външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване. 

 

5. С Решение № 56, Протокол № 06 от 08.03.2017 г. се дава предварително съгласие за 

утвърждаване на трасе за транспортен достъп за имот за УПИ 010314,010195 – 

промишлена и търговска дейност, шоурум и автосервиз, съответстващ на имот № 010401, 

местност „Мерата“, землище с. Браниполе през части от имоти №№ 010188, 010186 и 

010185. 

 

6. С Решение № 57, Протокол № 06 от 08.03.2017 г. се дава предварително съгласие за 

утвърждаване на трасе за транспортен достъп за имот за УПИ І-030074 – търговска база за 

зеленчукови семена, съответстващ на имот с ИД 30.103, местност „Динките“, землище с. 

Марково през части от имот с ИД 30.101. 

 

 

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

не подлежат на оспорване. 

 

 


