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СЪОБЩЕНИЕ 
 

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

 1. Със Заповед №888 от 03.08.2022г. на И.д. Кмет на Община „Родопи“ е разрешено 
изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-57 от кв.8 по плана на                 
с. Марково, който попада в поземлен имот с идентификатор 124.76 по кадастралната 
карта на с. Марково, като: 

• Западната регулационна граница на УПИ VІІ-57 се изменя по имотната граница на 
ПИ с ИД 124.76 по кадастралната карта; 

• Образува се  нов УПИ за „жилищно строителство“;  
• В новообразувания УПИ за „жилищно строителство“ се предлага ново, свободно 

застрояване на сгради с Н до 10м.   
 

 2. Със Заповед №889 от 03.08.2022г. на И.д. Кмет на Община „Родопи“ е разрешено 
изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-67, УПИ ХХІІІ-67 и                  
УПИ ХХІV-67 от кв.17 по плана на с. Оризари, съответстващи на поземлени имоти с 
идентификатори, съответно 501.586, 501.585 и 501.584 по кадастралната карта на                  
с. Оризари, като: 

• Образуват се два нови УПИ за „жилищно строителство“; 
• В новобразуваните УПИ за „жилищно строителство“ се предлага ново основно, 

свободно застрояване на сгради с Н до 10м. 
 3. Със Заповед №890 от 03.08.2022г. на И.д. Кмет на Община „Родопи“ е разрешено 
изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-354 от кв.34 по плана на            
с. Златитрап, съответстващ на поземлен имот с идентификатор 501.354 по 
кадастралната карта на с. Златитрап, като: 

• Северната регулационна граница на УПИ ХІІ-354 се изменя по имотната граница 
на ПИ с ИД 501.354 по КК; 

• Образува се нов УПИ за „жилищно строителство“;  
• В новообразувания УПИ за „жилищно строителство“ се предлага ново, свободно 

застрояване на сгради с Н до 10м.   
 4. Със Заповед №891 от 03.08.2022г. на И.д. Кмет на Община „Родопи“ е разрешено 
изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-Училище от кв.21 по плана на 
с. Кадиево, съответстващ на поземлени имоти с идентификатори 501.139 и 501.145 по 
кадастралната карта на с. Кадиево, като: 

• Отпада УПИ І-Училище от кв.21 по плана на с. Кадиево; 
• Образуват се: 
- УПИ І-501.675 - „За обществено и делово обслужване - за образование“; 
- УПИ ХХІІ-501.145 -– жилищно строителство; 
- Нова улица с осови точки 65-65а-65б-65в. 

 

 5. Със Заповед №892 от 03.08.2022г. на И.д. Кмет на Община „Родопи“ е разрешено 
изработване на проект за ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 47295.124.657 по 
кадастралната карта на с. Марково, като: 

• Поземлен имот с идентификатор 47295.124.657 по кадастралната карта на                    
с. Марково се урегулира по имотните граници по кадастралната карта; 

• Образува се УПИ 124.657 – Обществено обслужване и озеленяване в кв.56 по 
плана на с. Марково. 
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