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СЪОБЩЕНИЕ 
 

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

 1. Със Заповед №649 от 28.06.2022г. на Кмета на Община „Родопи“ е разрешено 
изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-373 от кв.34 по плана на                  
с. Ягодово, съответстващ на ПИ с ИД 87240.501.2056 по кадастралната карта на                         
с. Ягодово, като: 

• Отпада УПИ ІХ-373 от кв.34 по плана на с. Ягодово; 
• Образува се УПИ за „жилищно строителство“, като се променя уличната регулационна 

линия от запад (улица с осови точки 73-35) по имотната граница на ПИ с ИД 501.2055 по КК. 
 

 2. Със Заповед №656 от 28.06.2022г. на Кмета на Община „Родопи“ е разрешено 
изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ Х-942, търговия и обществено 
обслужване от кв.66 по плана на с. Цалапица, съответстващ на поземлен имот с 
идентификатор 502.942 по кадастралната карта на с. Цалапица, като: 

• Уличната регулационна линия (улица с осови точки 307-398) се изменя по имотната 
граница по КК; 

• Образува се нов урегулиран поземлен имот УПИ за „търговия и обществено 
обслужване“. 

 3. Със Заповед №658 от 28.06.2022г. на Кмета на Община „Родопи“ е разрешено 
изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-491, УПИ ІІІ-491, УПИ            
ІІ-490 и УПИ VІІІ-490 от кв.52 по плана на с. Ягодово, съответстващи на поземлени 
имоти с идентификатори, съответно 501.491, 501.1143, 501.1142 и 501.1141 по 
кадастралната карта на с. Ягодово, като: 

• Отпадат: УПИ VІІ-491, УПИ ІІІ-491, УПИ ІІ-490 и УПИ VІІІ-490 от кв.52 по плана на                
с. Ягодово; 

• Образуват се четири нови УПИ за „жилищно застрояване“. 
 4. Със Заповед №660 от 28.06.2022г. на Кмета на Община „Родопи“ е разрешено 

изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-общ., УПИ ІІ-общ. и УПИ                    
ІІІ-общ. от кв.9а по плана на с. Оризари, съответстващи на поземлени имоти с 
идентификатори, съответно 501.507, 501.508 и 501.509 по кадастралната карта на                        
с. Оризари,  като: 

• Отпадат: УПИ І-общ., УПИ ІІ-общ. и УПИ  ІІІ-общ. от кв.9а по плана на  с. Оризари; 
• Образуват се четири нови УПИ за „жилищно строителство“; 
• В новообразуваните УПИ за „жилищно строителство“ се определя основно свободно 

застрояване и свързано допълващо застрояване.  
 

 5. Със Заповед №661 от 28.06.2022г. на Кмета на Община „Родопи“ е разрешено 
изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-1514 и УПИ ІХ-1515 от 
кв.110 по плана на с. Брестовица, с обхват на разработката УПИ VІІ-1513 и УПИ                
Х-общ., съответстващи на поземлени имоти с идентификатори 501.1514, 501.1515, 
501.1513, 501.1516, 501.1615 и 501.2277 по кадастралната карта на  с. Брестовица, като: 

• УПИ VІІІ-1514, УПИ ІХ-1515, УПИ VІІ-1513 и УПИ Х-общ. от кв.110 по плана на                    
с. Брестовица се изменят по имотната граница на поземлени имоти с идентификатори 501.1514 и 
501.1515 по КК; 

• Образуват се три нови УПИ за „жилищно застрояване“ и нов УПИ за „обществено 
обслужваща дейност“. 

• В новообразувания УПИ за „жилищно застрояване“, съответстващ на поземлени имоти с 
идентификатори 501.1514 и 501.1515 по КК, се предлага ново, свободно застрояване на сгради с                 
Н до 10м.  
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