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СЪОБЩЕНИЕ 
 

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

 1. Със Заповед №1225/18.11.2020г. на И.д. Кмет на Община „Родопи“ е разрешено 
изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХІV-501.637 от кв.45 по плана на               
с. Първенец, съответстващ на поземлен имот с идентификатор 501.637 по КК на                            
с. Първенец, като: 

• Отпада УПИ ХІV-501.637 от кв.45 по плана на с. Първенец и се образува нов УПИ за 
„жилищно строителство, обществено обслужваща дейност и пансион за дребни и средни породи 
домашни любимци“; 

• В новообразувания УПИ за „жилищно строителство, обществено обслужваща дейност и 
пансион за дребни и средни породи домашни любимци“ се определя ново, свободно застрояване с               
Н до 10.00м;  
 2. Със Заповед №1226/18.11.2020г. на И.д. Кмет на Община „Родопи“ е разрешено 
изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-17 и УПИ V-17, обществено 
обслужване от кв.7 по плана на с. Брестник, като: 

• Отпадат УПИ І-17 и УПИ V-17, обществено обслужване от кв.7 по плана на с. Брестник; 
• Образува се нов УПИ за „жилищно застрояване и обществено обслужване“; 
• В новообразувания УПИ за „жилищно застрояване и обществено обслужване“ се определя  

ново, свободно застрояване на сгради с Н до 10.00м; 
 3. Със Заповед №1237/19.11.2020г. на И.д. Кмет на Община „Родопи“ е разрешено 
изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-361, УПИ ІІІ-360 и УПИ ХІІ-361 
от кв.6 по плана  с. Ягодово, съответстващи на ПИ: 501.360, 501.361 и 501.1014 по КК, като: 

• Отпадат: УПИ ІІ-361, УПИ ІІІ-360 и УПИ ХІІ-361 от кв.6 по плана с. Ягодово; 
• Образуват се три нови УПИ за „жилищно застрояване“; 

 4. Със Заповед №1238/19.11.2020г. на И.д. Кмет на Община „Родопи“ е разрешено 
изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-73 от кв. 24 по плана на с. Устина, 
като се образуват два нови УПИ за „жилищно застрояване“; 
 5. Със Заповед №1239/19.11.2020г. на И.д. Кмет на Община „Родопи“ е разрешено 
изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХІ-423-обществено и делово 
обслужване и УПИ ХІІ-къщи за гости от кв.73 по плана на с. Устина, като се образуна нов 
УПИ за „обществено, делово обслужване и хотелски комплекс“; 
 6. Със Заповед №1241/19.11.2020г. на И.д. Кмет на Община „Родопи“ е разрешено 
изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-84, УПИ VІ-85, УПИ VІІ-88 и 
УПИ VІІІ-86,87 от кв.10 по плана на с. Храбрино, като: 

• Отпадат: УПИ V-84, УПИ VІ-85, УПИ VІІ-88 и УПИ VІІІ-86,87 от кв.10 по плана на                            
с. Храбрино; 

• Образуват се: нови УПИ за „жилищно застрояване“ и нова улица тупик. 
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