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СЪОБЩЕНИЕ 

 

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

 1. Със Заповед №1543 от 02.12.2022г. на Кмета на Община „Родопи“ е 
разрешено изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІІІ-110 и                     
УПИ ХІХ-110 от кв.16 по плана на с. Бойково, съответстващи на поземлени имоти 
с идентификатори, съответно 501.2164 и 501.2163 по кадастралната карта на                    
с. Бойково, като: 

 Отпадат: УПИ ХVІІІ-110 и УПИ ХІХ-110 от кв.16 по плана на с. Бойково; 
 Образува се нов УПИ за „жилищно строителство“. 

 
 

 2. Със Заповед №1545 от 02.12.2022г. на  Кмета на Община „Родопи“ е разрешено 
изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-339 от кв.25 по плана на 
с. Ягодово, съответстващ на поземлен имот с идентификатор 501.339 по 
кадастралната карта на с. Ягодово, като: 

 Отпада УПИ ХV-339 от кв.25 по плана на с. Ягодово; 
 Образуват се два нови урегулирани поземлени имоти за „жилищно 

застрояване“: УПИ ХV-501.2079 и УПИ ХVІІІ-501.2080; 
 Образува се нова улица-тупик с ширина 3.50м; 
 В новообразувания УПИ ХV-501.2079 се предлага ново свободно застрояване на 

сгради с Н до 10м; 
 В новообразувания УПИ ХV-501.2080 се предлага ново свободно застрояване на 

сгради с Н до 6.6м. 
 

 3. Със Заповед №1546 от 02.12.2022г. на Кмета на Община „Родопи“  е разрешено 
изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-286 от кв.21 по плана на 
с. Бойково, съответстващ на поземлен имот с идентификатор 05150.501.286 по 
кадастралната карта на с. Бойково, като:  

 Отпада УПИ ІІІ-286 от кв.21 по плана на с. Бойково; 
 Образува нов УПИ за „жилищно строителство и обществено обслужващи 

дейности“. 
 

 4. Със Заповед №1561 от 05.12.2022г. на Кмета на Община „Родопи“ е 
разрешено изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ 124.1492, 
жилищно застрояване и УПИ 124.1495, жилищно застрояване от кв.33 по плана 
на с. Марково, съответстващи на поземлени имоти с идентификатори, съответно 
124.1492 и 124.1495 по кадастралната карта на с. Марково, като: 

 Отпадат: УПИ 124.1492, жилищно застрояване и УПИ 124.1495, жилищно 
застрояване от кв.33 по плана на с. Марково; 

 Образуват се три 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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