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СЪОБЩЕНИЕ 
 

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

 1. Със Заповед №393 от 04.05.2022г. на Кмета на Община „Родопи“ е 
разрешено изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-зеленина от 
кв.9 по плана на Втора вилна зона на с. Храбрино, съответстващ на поземлен 
имот с идентификатор 77373.604.74 по кадастралната карта на с. Храбрино, като: 

• Отпада УПИ ІІІ-зеленина от кв.9 по плана на Втора вилна зона на с. Храбрино; 
• Образува се нов УПИ за „вилно застрояване“; 
• В новообразувания УПИ за „вилно застрояване“ се предлага ново, свободно 

застрояване на сгради с Н до 7.00м, при максимално запазване на съществуващата дървесна и 
храстовидна растителност, които не подлежат на премахване. Определя се устройствена зона 
„Ов“.  

 

 2. Със Заповед №436/12.06.2022г. на Кмета на Община „Родопи“ е разрешено 
изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-142 от кв.8 по плана на                
с. Оризари, съответстващ на поземлен имот с идентификатор 53833.501.142 по 
кадастралната карта на с. Оризари, като: 

• Отпада УПИ VІ-142 от кв.8 по плана на с. Оризари ; 
• Образуват се два нови УПИ за „жилищно строителство“; 
• В новообразуваните УПИ за „жилищно строителство“ се предлага ново, свободно 

застрояване на сгради с Н до 10м.  
 
 3. Със Заповед №437/12.06.2022г. на Кмета на Община „Родопи“ е разрешено 

изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ ХІ-139 от кв.19 по плана на              
с. Първенец, съответстващ на поземлен имот с идентификатор 501.122 по 
кадастралната карта на с. Първенец, с обхват на разработката и УПИ Х-140, 
съответстващ на ПИ с ИД  501.1074 по КК, като: 

• УПИ ХІ-139 се изменя по имотната граница на ПИ с ИД 501.122 по КК, като по този 
начин се засяга дворищнорегулационната граница на УПИ Х-140;  

• Образуват се два нови УПИ за  „жилищно строителство“. 
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