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СЪОБЩЕНИЕ 
 

 Община „Родопи“, на основание чл. 124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че: 
 1. Със Заповед №5 от 04.01.2022г. на Кмета на Община „Родопи“ е разрешено 
изработване на проект за изменение ПУП-ПРЗ за УПИ Х-102 от кв.8 по плана  с. Кадиево, 
съответстващ на ПИ с ИД 35095.501.102 по КК на с. Кадиево, като: 

• Отпада УПИ Х-102 от кв.8 по плана с. Кадиево; 
• Образуват се два нови УПИ за „жилищно строителство“; 

 

 2. Със Заповед №6 от 04.01.2022г. на Кмета на Община „Родопи“ е разрешено 
изработване на проект за изменение ПУП-ПРЗ за УПИ Х-Детска градина от кв.23 по 
плана с. Първенец, съответстващ на ПИ с ИД 59032.501.219 и част от ПИ с ИД 
59032.501.1536 по КК на с. Първенец, като: 

• Образува се нов  УПИ Х-501.219-Обществено обслужващи дейности-детско заведение, по 
имотните граници на ПИ с ИД 501.219 по КК на с. Първенец; 

 

 3. Със Заповед №7 от 04.01.2022г. на Кмета на Община „Родопи“ е разрешено 
изработване на проект за изменение ПУП-ПР за УПИ ХVІ-53 от кв.58 по плана на                         
с. Белащица, съответстващ на ПИ с ИД 502.53 по КК на с. Белащица, с обхват на 
разработката УПИ ХV-54, съответващ на ПИ с ИД 502.54 по КК, като: 

• УПИ ХVІ-53 се изменя по имотната граница на ПИ с ИД 502.53 по КК, като по този начин 
се засяга дворищнорегулационната граница на УПИ ХV-54;  

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

 4. Със Заповед №8 от 04.01.2022г. на Кмета на Община „Родопи“ е разрешено 
изработване на проект за изменение ПУП-ПРЗ за УПИ І-558 от кв.36 по плана на                         
с. Брестник, съответстващ на ПИ с ИД 502.558 по КК на с. Брестник, като се образува 
нов УПИ за „жилищно строителство“ по имотната граница по КК;  
 

 5. Със Заповед №10 от 04.01.2022г. на Кмета на Община „Родопи“ е разрешено 
изработване на проект за изменение ПУП-ПР за УПИ ІІ-1151 и УПИ ІІІ-1151 от кв.96 по 
плана на с. Цалапица, съответстващи на ПИ с ИД, съответно 501.3550 и 501.3551 по 
КК на с. Цалапица, като се образуват два нови УПИ за „жилищно застрояване“;   

 6. Със Заповед №11 от 04.01.2022г. на Кмета на Община „Родопи“ е разрешено 
изработване на проект за изменение ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-17, стопански дейности от кв.3 
по плана на стопански двор на с. Марково, съответстващ на ПИ с ИД 105.122 по КК на                       
с. Марково, като: 

• Отпада УПИ ІІ-17, стопански дейности от кв.3 по плана на стопански двор на с. Марково; 
• Образуват се два нови УПИ за „стопански дейности“; 
• В новообразуваните УПИ за „стопански дейности“ се предлага ново, свободно 

застрояване на сгради с Н до 12м. Определя се устройствена зона „Пп“; 
 

 7. Със Заповед №12 от 04.01.2022г. на Кмета на Община „Родопи“ е разрешено 
изработване на проект за изменение ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVІІІ-87 от кв.15 по плана на                 
с. Брестник, съответстващ на ПИ с ИД 502.1112 по КК на с. Брестник, като се образува 
нов УПИ за „обществено обслужваща дейност-сервиз за електротехника“;  
 

 8. Със Заповед №13 от 04.01.2022г. на Кмета на Община „Родопи“ е разрешено 
изработване на проект за изменение ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-565 от кв.69 по плана на                        
с. Ягодово, съответстващ на ПИ с ИД 87240.501.565 по КК на  с. Ягодово, като: 

• Отпада УПИ VІ-565 от кв.69 по плана на с. Ягодово; 
• Образуват се два нови УПИ за „жилищно застрояване“; 
• В новообразуваните УПИ за „жилищно застрояване“ се предлага ново, свободно 

застрояване на сгради с Н до 10м;  
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 9. Със Заповед №14 от 04.01.2022г. на Кмета на Община „Родопи“ е разрешено 
изработване на проект за изменение ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-30032, фина механика, 
поддръжка на филмова и видео техника от кв.2 по плана на стопански двор на                            
с. Белащица, съответстващ на ПИ с ИД 03304.11.373 по КК на с. Белащица, като:  

• Отпада УПИ ХІІ-30032, фина механика, поддръжка на филмова и видео техника от кв.2 по 
плана на стопански двор на с. Белащица ; 

• Образува се нов УПИ за „жилищно строителство и облужваща дейност“; 
• В новообразувания УПИ за „жилищно строителство и облужваща дейност“ се предлага 

ново, свободно застрояване на сгради с Н до 10м. Определя се устройствена зона „Жм“; 
 

 10. Със Заповед №15 от 04.01.2022г. на Кмета на Община „Родопи“ е разрешено 
изработване на проект за изменение ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-15 от кв.57 по плана на                        
с. Белащица, съответстващ на ПИ с ИД 03304.502.15 по КК на с. Белащица, като се 
образуват два нови УПИ за „жилищно строителство“; 
 

 11. Със Заповед №27 от 07.01.2022г. на Кмета на Община „Родопи“ е разрешено 
изработване на проект за изменение ПУП-ПРЗ за УПИ ХІ-375 от кв.35 по плана на                        
с. Златитрап, съответстващ на ПИ с ИД 501.375 по КК на с. Златитрап, с обхват на 
разработката УПИ Х-374, съответстващ на ПИ с ИД 501.374 по КК, като:  

•  УПИ ХІ-375 от кв.35 по плана на с. Златитрап се изменя по имотни граници на ПИ с ИД 
501.375 по КК на с. Златитрап. 
 
Изготвил: 
Инж. Радославка Атанасова 
Ст. експерт КРИТ и ЕСУТ 

 


