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СЪОБЩЕНИЕ 
 

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

 1. Със Заповед №371 от 05.04.2021г. на Кмета на Община „Родопи“ е разрешено 
изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-за стопанска дейност от кв.88 
по плана на стопански двор с. Брестник, съответстващ на поземлен имот с 
идентификатор 502.948 по кадастралната карта на с. Брестник, като: 

• Образуват се два нови УПИ за „стопанска дейност, склад за промишлени стоки“; 
• В новообразуваните УПИ за „стопанска дейност, склад за промишлени стоки“ се предлага 

ново, свързано застрояване на сгради между тях и свободно застрояване. Определя се устройствена 
зона „Пп“; 

 

 2. Със Заповед №372 от 05.04.2021г. на Кмета на Община „Родопи“ е разрешено 
изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХІ-326, УПИ ІІ-335,333, УПИ                  
ХІІІ-334 и УПИ ХІV-324 от кв.71 по плана на с. Брестник, съответстващи на поземлени 
имоти с идентификатори съответно 501.326, 501.334 и 501.324 по кадастралната карта на                         
с. Брестник, като: 

• УПИ ХІ-326, УПИ ІІ-335,333, УПИ ХІІІ-334 и УПИ ХІV-324 се променят по имотните граници 
между тях по кадастралната карта; 

• УПИ ХІ-326 се променя и по имотната граница от север (улица-тупик с идентификатор 
501.1002 по кадастралната карта); 

• Образуват се четири нови УПИ за „жилищно застрояване“; 
 

 3. Със Заповед №373 от 05.04.2021г. на Кмета на Община „Родопи“ е разрешено 
изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХІ-обществено обслужващи 
дейности и УПИ ХІІ-1792 от кв.41 по плана на с. Цалапица, съответстващи на поземлени 
имоти с идентификатори съответно 501.3462 и 501.3463 по кадастралната карта на                          
с. Цалапица, като: 

• Образува се нов УПИ за „жилищно строителство и обществено обслужващи дейности“; 
• В новообразувания УПИ за „жилищно строителство и обществено обслужващи дейности“ 

се предлага ново, свободно застрояване на сгради с Н до 10м;  
 

 4. Със Заповед №374 от 05.04.2021г. на Кмета на Община „Родопи“ е разрешено 
изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-1254 и УПИ ІV-1773 от кв.108 
по плана на с. Цалапица, съответстващи на поземлен имот с идентификатор 501.1254 по 
кадастралната карта на с. Цалапица, като: 

• Образуват се три нови УПИ за „жилищно застрояване“; 
• В новообразуваните УПИ за „жилищно застрояване“ се предлага ново, свободно 

застрояване на сгради с Н до 10м;  
 

 5. Със Заповед №375 от 05.04.2021г. на Кмета на Община „Родопи“ е разрешено 
изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-200 от кв.20 по плана на                     
с. Кадиево, съответстващ на поземлен имот с идентификатор 502.200 по кадастралната 
карта на с.Кадиево, като се образуват два нови УПИ за „жилищно строителство“. 
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