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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 № 1341А от 10.11.2021 г. на Кмета на община „Родопи“ е разрешено 
изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ 012365,746,747,134 – жилищно строителство, 
съответстващ на поземлен имот с ИД 12.877, УПИ ІІІ-012358, УПИ ІV-012358, УПИ 
V-012358 и УПИ VІ-012358, съответстващи на поземлени имоти с ИД 12.748, 
12.749, 12.750 и 12.751 от КК на с. Белащица, местност „Грамадите“, за обект 
„Жилищно строителство“. 
 

2. Със Заповед № 1342 А от 10.11.2021 г. на Кмета на община „Родопи“ е разрешено 
изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ 10.635 – жилищно строителство, УПИ 10.636 – 
жилищно строителство, УПИ 10.637 – жилищно строителство и улица-тупик, 
съответстващи на поземлени имоти с ИД 10.635, 10.636, 10.637 и 10.633 от КК на с. 
Браниполе, местност „Анчов бунар“, за обекти „Жилищно строителство“, улица-
тупик. 
 

3. Със Заповед № 1396 от 10.11.2021 г. на Кмета на община „Родопи“ е разрешено 
изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ 116.93 – жилищно строителство, УПИ 116.94 – 
жилищно строителство и УПИ 116.95 – жилищно строителство, съответстващи на 
поземлени имоти с ИД 116.93, 116.94 и 116.95 от КК на с. Марково, местност 
„Текенлика“, за обект „Жилищно строителство“. 
 

4. Със Заповед № 1397 от 10.11.2021 г. на Кмета на община „Родопи“ е разрешено 
изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ 116.88 – жилищно строителство и УПИ 116.91 – 
жилищно строителство, съответстващи на поземлени имоти с ИД 116.88 и 116.91 от 
КК на с. Марково, местност „Текенлика“, за обект „Жилищно строителство“. 
 

5. Със Заповед № 1398 от 10.11.2021 г. на Кмета на община „Родопи“ е разрешено 
изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-018121 – жилищно строителство, УПИ ІІ-018121 – 
жилищно строителство, съответстващи на поземлени имоти с ИД 18.157 и 18158 и 
УПИ ІІІ-018141 – жилищно строителство, съответстващ на поземлен имот с ИД 
18.151 от КК на с. Златитрап, местност „Кьоредек миша пара“, за обекти „Жилищно 
строителство“. 
 

6. Със Заповед № 1399 от 10.11.2021 г. на Кмета на община „Родопи“ е разрешено 
изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ 66.605 – жилищно строителство, съответстващ на 
поземлен имот с ИД 66.605 от КК на с. Марково, местност „Исака“, за обекти 
„Жилищно строителство“. 
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