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СЪОБЩЕНИЕ 

 
 Община „Родопи“, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава, 
че: 
  
 Със Заповед №1458 от 24.11.2021г. на Кмета на Община „Родопи“ е 
разрешено изработване на комплексен проект за инвестиционна 
инициатива в следните части: 
 1. На основание чл.150, ал.2, т.1 от ЗУТ, във връзка с чл.136, ал.1 и 
чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ; чл.4, ал.7 и чл.25 от Наредба №7/2004г. за 
ПНУОВТУЗ - проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХІ-за спортни 
цели, съответстващ на ПИ с ИД 501.433, 501.434, 501.435 и 501.650 по КК 
на с.Кадиево  и УПИ ХІІ-436, цех за преработка на селскостопанска 
продукция, съответстващ на ПИ 501.436 по КК на с.Кадиево, от кв.3 по 
плана на  с. Кадиево, като: 

• Отпадат: УПИ ХІ-за спортни цели и УПИ ХІІ-436, цех за 
преработка на селскостопанска продукция от кв.3 по плана на  с. 
Кадиево; 

• Образуват се: нов УПИ за „складови и производствени дейности“, в 
който попада част от ПИ с идентификатор 501.434 и ПИ 501.436 по 
КК; два нови УПИ за „спортни цели“, съответстващи на ПИ с ИД 
501.433 и 501.650; 

• Предлага се транспортния достъп до новообразувания УПИ за 
„спортни цели“, съответстващ на ПИ с ИД 501.433 по КК,  да се 
осъществи от  ПИ с ИД 1.43  по КК с НТП – полски път, като се  
образува  улица тупик от  ПИ 501.434. 

• В новообразувания УПИ за „складови и производствени дейности“ 
се предлага ново свободно застрояване на сгради с Н до 15м. 

• Определя се устройствена зона „Пп“. 
2. На основание чл.150, ал.2, т.2 - технически инвестиционен проект за 
обект:„ХЛАДИЛНА КАМЕРА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА 
СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ“ 
  
Изготвил: 
Инж. Росица Дюлгерова 
Гл. експерт „КРИТ“ 
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