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С Ъ О Б Щ Е Н И Е 
 

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

1. Със Заповед № 348 от 16.04.2020 г. е разрешено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ 
66.516 – жилищно строителство, съответстващ на поземлен имот с ИД 66.516, 
землище с. Марково, за обекти „Жилищно строителство“, улица-тупик с обръщало. 
 

2. Със Заповед № 369 от 22.04.2020 г. е разрешено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ 
10.1405 – жилищно строителство, УПИ 10.1406 – жилищно строителство, УПИ 
10.1408 – жилищно строителство, УПИ 10.1409 – жилищно строителство, УПИ 
10.1410 – жилищно строителство, УПИ 10.1411 – жилищно строителство и улица-
тупик, съответстващи на поземлени имоти с ИД 10.1405, 10.1406, 10.1408, 10.1409, 
10.1410, 10.1411 и 10.1412, местност „Бозалъка“, землище с. Белащица, за обекти 
„Жилищно строителство“, улица-тупик. 
 

3. Със Заповед № 387 от 30.04.2020 г. е разрешено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ 
12.2031 – жилищно строителство и УПИ 12.2032 – жилищно строителство, 
съответстващи на поземлени имоти с ИД 12.2031 и 12.2032, местност „Текнето“, 
землище с. Белащица, за обект „Жилищно застрояване“. 
 

4. С Решение № 120 прието с Протокол № 04 от 30.04.2020 г. се отменя Решение № 301, 
прието с Протокол № 10/12.09.2019 г. на ОбС „Родопи“. 
 

5. С Решение № 126 прието с Протокол № 04 от 30.04.2020 г. е разрешено изработване на 
ПУП-ПРЗ и ПП за поземлен имот с ИД 46.41, местност „Пичковец“, землище с. Марково за 
обекти „Жилищно строителство“, улица-тупик, разширение на полски пътища, транспортен 
достъп, трасета за външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване. 
 

6. С Решение № 127 прието с Протокол № 04 от 30.04.2020 г. е разрешено изработване на 
ПУП-ПРЗ и ПП за поземлен имот с ИД 11.180, местност „Бялата пръст“, землище с. 
Белащица за обекти „Жилищно строителство“, улица-тупик, транспортен достъп, трасета за 
външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване. 
 

7. С Решение № 128 прието с Протокол № 04 от 30.04.2020 г. е разрешено изработване на 
ПУП-ПРЗ и ПП за поземлен имот с ИД 13.140, местност „Скелето“, землище с. Храбрино за 
обект „Жилищно строителство“, транспортен достъп, трасета за външно водоснабдяване, 
канализация, електроснабдяване. 
 

8. С Решение № 129 прието с Протокол № 04 от 30.04.2020 г. е разрешено изработване на 
ПУП-ПРЗ и ПП за поземлен имот с ИД 43.389, местност „Захаридево“, землище с. Марково 
за обекти „Жилищно строителство“, улица-тупик, разширение на полски пътища, 
транспортен достъп, трасета за външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване. 
 

9. С Решение № 130 прието с Протокол № 04 от 30.04.2020 г. е разрешено изработване на 
ПУП-ПРЗ и ПП за поземлен имот с ИД 24.319, местност „До селото“, землище с. Брестник 
за обекти „Жилищно строителство“, разширение на улица, транспортен достъп, трасета за 
външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване. 
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10. С Решение № 131 прието с Протокол № 04 от 30.04.2020 г. е разрешено изработване на 
ПУП-ПРЗ и ПП за поземлен имот с ИД 25.58, местност „Червенака“, землище с. Брестник 
за обект „Жилищно застрояване“, транспортен достъп, трасета за външно водоснабдяване, 
канализация, електроснабдяване. 
 

11. С Решение № 132 прието с Протокол № 04 от 30.04.2020 г. е разрешено изработване на 
ПУП-ПРЗ и ПП за поземлен имот с ИД 14.41, местност „Кошарата“, землище с. Крумово за 
обекти „Жилищно строителство“, улица-тупик, транспортен достъп, трасета за външно 
водоснабдяване, канализация, електроснабдяване. 
 

12. С Решение № 133 прието с Протокол № 04 от 30.04.2020 г. е разрешено изработване на 
ПУП-ПРЗ и ПП за поземлен имот с ИД 12.61, местност „Юручки път“, землище с. Крумово 
за обекти „Жилищно строителство и обществено обслужващи дейности“, улица-тупик с 
обръщало, разширение на полски път, транспортен достъп, трасета за външно 
водоснабдяване, канализация, електроснабдяване. 
 

13. С Решение № 134 прието с Протокол № 04 от 30.04.2020 г. е разрешено изработване на 
ПУП-ПРЗ и ПП за поземлен имот с ИД 9.55, местност „Арманица“, землище с. Белащица за 
обект „Жилищно строителство“, вътрешна улица, разширение на полски пътища, 
транспортен достъп, трасета за външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване. 
 

14. С Решение № 135 прието с Протокол № 04 от 30.04.2020 г. е разрешено изработване на 
ПУП-ПРЗ и ПП за поземлен имот с ИД 10.95, местност „Анчов бунар“, землище с. 
Браниполе за обект „Жилищно строителство“, разширение на полски път, транспортен 
достъп, трасета за външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване. 
 

15. С Решение № 136 прието с Протокол № 04 от 30.04.2020 г. е разрешено изработване на 
ПУП-ПРЗ и ПП за поземлен имот с ИД 12.685, местност „Грамадите“, землище с. Белащица 
за обекти „Жилищно застрояване“, разширение на полски пътища, транспортен достъп, 
трасета за външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване. 
 

16. С Решение № 137 прието с Протокол № 04 от 30.04.2020 г. е разрешено изработване на 
ПУП-ПРЗ и ПП за поземлен имот с ИД 20.928, местност „Герена“, землище с. Браниполе за 
обект „База за съхранение, поддържане и ремонт на селскостопанска техника и 
селскостопанска продукция“, транспортен достъп, трасета за външно водоснабдяване, 
канализация, електроснабдяване. 
 

17. С Решение № 138 прието с Протокол № 04 от 30.04.2020 г. е разрешено изработване на 
ПУП-ПРЗ и ПП за поземлен имот с ИД 17.6, местност „Изворите“, землище с. Крумово за 
обект „Производство, преработка и разфасовка на сладки изделия за хранително-вкусовата 
промишленост, складова и обществено обслужваща дейност“, разширение на полски път, 
транспортен достъп, трасета за външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване. 
 

18. С Решение № 139 прието с Протокол № 04 от 30.04.2020 г. е разрешено изработване на 
ПУП-ПРЗ и ПП за поземлен имот с ИД 65.5, местност „Стопански двор“, землище с. 
Марково за обект „Жилищно строителство“ и улица, разширение на полски път, 
транспортен достъп, трасета за външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване. 
 

19. С Решение № 140 прието с Протокол № 04 от 30.04.2020 г. е разрешено изработване на 
ПУП-ПРЗ и ПП за поземлен имот с ИД 35.28, местност „Агълите“, землище с. Ягодово за 
обекти „Жилищно застрояване“, улица-тупик, разширение на полски път, транспортен 
достъп, трасета за външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване. 
 

20. С Решение № 141 прието с Протокол № 04 от 30.04.2020 г. е разрешено изработване на 
ПУП-ПРЗ и ПП за поземлен имот с ИД 111.3, местност „Чонето“, землище с. Марково за 
обект „Жилищно застрояване, транспортен достъп, трасета за външно водоснабдяване, 
канализация, електроснабдяване. 
 
 
 



 
 
 

21. С Решение № 142 прието с Протокол № 04 от 30.04.2020 г. е разрешено изработване на 
ПУП-ПРЗ и ПП за поземлен имот с ИД 5.77, местност „Текен пара“, землище с. Оризари за 
обект „Склад за селскостопанска техника и селскостопанска продукция“, разширение на 
полски път, транспортен достъп, трасета за външно водоснабдяване, канализация, 
електроснабдяване. 
 

22. С Решение № 143 прието с Протокол № 04 от 30.04.2020 г. се отменя Решение № 082, 
прието с Протокол № 03/25.02.2016 г. на ОбС „Родопи“ и е разрешено изработване на ПУП-
ПРЗ и ПП за поземлени имоти с ИД 19.79 и 19.3, местност „Бялата воденица“, землище с. 
Марково за обект „Производствена, складова, търговска и обществено обслужваща 
дейност“, разширение на полски път, транспортен достъп, трасета за външно 
водоснабдяване, канализация, електроснабдяване. 
 

23. С Решение № 144 прието с Протокол № 04 от 30.04.2020 г. е разрешено изработване на 
ПУП-ПРЗ и ПП за поземлен имот с ИД 5.76, местност „Текен пара“, землище с. Оризари за 
обект „Производствена, складова и обслужваща дейност“, транспортен достъп, трасета за 
външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване. 
 

24. С Решение № 145 прието с Протокол № 04 от 30.04.2020 г. е разрешено изработване на 
ПУП-ПРЗ и ПП за поземлен имот с ИД 25.2, местност „Пиринчийката“, землище с. 
Марково за обект „Обществено обслужваща и складова дейност“, разширение на полски 
пътища, транспортен достъп, трасета за външно водоснабдяване, канализация, 
електроснабдяване. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


