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СЪОБЩЕНИЕ 
 

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

 1. Със Заповед №1104 от 28.09.2021г. на Кмета на Община „Родопи“ е разрешено 
изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-училище от кв.36 по плана 
на с. Златитрап, съответстващ на поземлен имот с идентификатор 31036.501.398 по 
кадастралната карта на с. Златитрап, като: 

• Отпада УПИ І-училище от кв.36 по плана на с. Златитрап; 
• Образуват се нови урегулирани поземлени имоти за „жилищно застрояване“ и 

нова улица с ширина 6.00м; 
• В новообразуваните УПИ за „жилищно застрояване“ се определя ново, 

свободно застрояване на сгради с Н до 10.00м, при максимално запазване на 
съществуващата дървесна и храстовидна растителност, които не подлежат на 
премахване; 

• Сградите в имота не се запазват;  
 

 2. Със Заповед №1105 от 28.09.2021г. на Кмета на Община „Родопи“ е 
разрешено изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІ-обществено 
и търговско обслужване от кв.105 по плана на с. Цалапица, съответстващ на 
поземлен имот с идентификатор  501.3375 по кадастралната карта на с. Цалапица, 
като: 

• Образува се нов УПИ за „жилищно строителство“; 
• В новообразувания УПИ за „жилищно строителство“ се предлага ново, 

свободно застрояване на сгради с Н до 10м; 
 

 3. Със Заповед №1109 от 28.09.2021г. на Кмета на Община „Родопи“ е 
разрешено изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-52 от кв.3 по 
плана на с. Златитрап, съответстващ на поземлен имот с идентификатор  501.52 по 
кадастралната карта на с. Златитрап, като: 

• Отпада УПИ VІІІ-52 от кв.3 по плана на с. Златитрап; 
• Образуват се два нови УПИ за „жилищно строителство“; 
 

 4. Със Заповед №1110 от 28.09.2021г. на Кмета на Община „Родопи“ е 
разрешено изработване на проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ІІІ-СНС и ПТТ, 
УПИ VІ-626 и УПИ ІV-627 от кв.60 по плана на с. Ягодово, съответстващи на 
поземлени имоти с идентификатори, съответно 501.625, 501.626 и 501.627 по 
кадастралната карта на с. Ягодово, като: 

• Отпада свързаното застрояване между УПИ ІІІ-СНС и ПТТ и УПИ VІ-626; 
• Определя се ново, свободно застрояване за УПИ VІ-626; 
• Определя се ново, свързано основно застрояване с Н до 10м между УПИ VІ-626 

и УПИ ІV-627; 
• В УПИ ІV-627 се предвижда пристройка към съществуваща жилищна сграда; 
• Определя се ново, свързано допълващо застрояване с Н до 3.60м между               

УПИ VІ-626 и УПИ ІV-627. 
 
Изготвил: 
Инж. Радославка Атанасова 
Ст. експерт КРИТ и ЕСУТ 
 

mailto:obshtina@rodopi.bg

