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СЪОБЩЕНИЕ 
 

 Община „Родопи“, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, съобщава, че: 
  
 1. Със Заповед № 609 от 22.06.2020 г. на Кмета на Община „Родопи“ е 
разрешено изработване на проект за изменение ПУП-ПРЗ за УПИ: ХІІ-113,            
ХІ-110 и ХІІІ-113 от кв. 22 по плана на с. Храбрино, като се образуват три нови 
УПИ: ХІІ-113, ХІ-110 и ХІІІ-113, по изградените огради между тях, и трите за 
жилищно застрояване. 
 
 2. Със Заповед № 610 от 22.06.2020 г. на Кмета на Община „Родопи“ е 
разрешено изработване на проект за изменение ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-94 от            
кв. 9 по плана на с. Оризари, като се образуват два нови УПИ: ІХ-94 и                
ХХІV-94, и двата за жилищно застрояване. 
  
 3. Със Заповед № 611 от 22.06.2020 г. на Кмета на Община „Родопи“ е 
разрешено изработване на проект за изменение ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІ-741,732 
от кв. 9 по плана на с. Марково, с обхват на разработката: УПИ ХVІІ-733 от            
кв. 9 и части от улици с о.т. 56, 57 и 58, съответстващи на ПИ с 
идентификатори: 124.33, 124.32, 124.9505 и 124.9506 по КК, като двата УПИ се 
променят по имотната граница между тях по КК; части от улици с о.т. 56, 57 и 
58 - общинска собственост, с обща площ 162 м2, се включват към УПИ                    
ХVІ-741,732 и се образуват два нови УПИ за жилищно застрояване. 
  
 4. Със Заповед № 612 от 22.06.2020 г. на Кмета на Община „Родопи“ е 
разрешено изработване на проект за изменение ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-67 от             
кв. 62 по плана на с. Белащица, като се образува нов УПИ VІІ-67, общ. обсл., 
учебна и културна дейност. 
 
 5. Със Заповед № 614 от 22.06.2020 г. на Кмета на Община „Родопи“ е 
разрешено изработване на проект за изменение ПУП-ПРЗ за УПИ: ХІ-405 и             
Х-405 от кв. 36 по плана на с. Марково, съответстващи на ПИ с 
идентификатори: 124.522 и 124.593 по КК, като се образуват два нови УПИ: 
ХІ-124.522 и Х-124.593, по имотната граница между тях по КК, и двата за 
жилищно застрояване. 
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