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СЪОБЩЕНИЕ 
 

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

 1. Със Заповед №1368 от 09.11.2021г. на Кмета на Община „Родопи“ е разрешено 
изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІІ-общ. от кв.28 по плана на            
с. Първенец, съответстващ на поземлен имот с идентификатор 501.345 по 
кадастралната карта на с. Първенец, с обхват на разработката УПИ ХІІ-309 и УПИ  
ХІV-309, съответстващи на ПИ с идентификатори, съответно 501.397 и 501.341 по КК, 
като: 

• УПИ ХІІІ-общ. се изменя по имотната граница на ПИ с ИД 501.345 по КК, като по този 
начин се засягат дворищнорегулационните граници на УПИ ХІІ-309 и УПИ ХІV-309; 

• Образуват се: нов УПИ за „обществено обслужващи дейности“ и два нови УПИ за 
„жилищно строителство“; 

• В новообразувания УПИ за „обществено обслужващи дейности“ се предлага ново, 
свободно застрояване на сгради с Н до 10м; 
 

 2. Със Заповед №1376 от 10.11.2021г. на Кмета на Община „Родопи“ е разрешено 
изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІІ-10 от кв.1 по плана на                    
с. Ягодово, съответстващ на поземлен имот с идентификатор 501.10 по кадастралната 
карта на с. Ягодово, като: 

• Отпада УПИ ХІІІ-10 от кв.1 по плана на  с. Ягодово; 
• Образуват се два нови УПИ за „жилищно строителство“; 

 

 3. Със Заповед №1382 от 10.11.2021г. на Кмета на Община „Родопи“ е разрешено 
изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-156, с обхват на разработката 
и УПИ ХVІ-157 от кв.13 по плана на с. Марково, съответстващи на поземлени имоти с 
идентификатори, съответно 124.1483 и 124.164 по кадастралната карта на с. Марково, 
като: 

• УПИ І-156 се изменя по имотната граница на ПИ с ИД 124.1483 по КК, като по този начин 
се засяга дворищнорегулационната граница на УПИ ХVІ-157; 

• Образуват се три нови УПИ за „жилищно застрояване“; 
• В новообразуваните УПИ за „жилищно застрояване“, съответстващи на ПИ с ИД 

124.1483 по КК, се предлага ново, свободно застрояване на сгради с Н до 10м; 
 

 4. Със Заповед №1383 от 10.11.2021г. на Кмета на Община „Родопи“ е разрешено 
изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-175,176 от кв.5 по плана на             
с. Бойково, съответстващ на поземлен имот с идентификатор 501.2124 по 
кадастралната карта на с. Бойково, като се образуна нов УПИ за „жилищно 
застрояване“ по имотната граница по КК. 
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