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С Ъ О Б Щ Е Н И Е 
 
 

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

1. Със Заповед № 579 от 28.05.2021 г. на Кмета на община „Родопи“ е разрешено 
изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ 021009,021222 – склад за хранителни стоки, 
разфасовки на маслини, зехтин и олио, съответстващ на поземлен имот с ИД 
21.1023 от КК на с. Марково, местност „Герена“, за обект „Производствена, 
складова, търговска и обществено-обслужваща дейност“. 
 

2. Със Заповед № 582 от 28.05.2021 г. на Кмета на община „Родопи“ е разрешено 
изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-006212 – производствени и складови дейности, 
съответстващ на поземлен имот с ИД 6.213 от КК на с. Оризари, местност 
„Тировете“, за обекти „Фотоволтаична електроцентрала, производствени и складови 
дейности“ и „За възлова станция“. 
 

3. Със Заповед № 583 от 28.05.2021 г. на Кмета на община „Родопи“ е разрешено 
изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-012208,012262 – жилищно строителство и УПИ 
VІІ-012208 – жилищно строителство, съответстващи на поземлени имоти с ИД 
12.389 и 12.390 и поземлен имот с ИД 12.387 от КК на с. Белащица, местност 
„Горни грамади“, за обект „Жилищно строителство“. 
 

4. Със Заповед № 584 от 28.05.2021 г. на Кмета на община „Родопи“ е разрешено 
изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ 10.1405 – жилищно строителство, УПИ 10.1406 – 
жилищно строителство, УПИ 10.1407 – жилищно строителство, УПИ 10.1408 – 
жилищно строителство, УПИ 10.1409 – жилищно строителство, УПИ 10.1410 – 
жилищно строителство, УПИ 10.1411 – жилищно строителство, съответстващи на 
поземлени имоти с ИД 10.1405, 10.1406, 10.1407, 10.1408, 10.1409, 10.1410, 10.1411 
и улицатупик - поземлен имот с ИД 10.1412 от КК на с. Белащица, местност 
„Бозалъка“, за обекти „Жилищно строителство“. 
 

5. Със Заповед № 585 от 28.05.2021 г. на Кмета на община „Родопи“ е разрешено 
изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ 38.135 – жилищно строителство, УПИ 38.136 – 
жилищно строителство, УПИ 38.137 – жилищно строителство, съответстващи на 
поземлени имоти с ИД 38.135, 38.136, 38.137 и улица-тупик – поземлен имот с ИД 
38.138 от КК на с. Марково, местност „Пиринчийката“, за обекти „Жилищно 
строителство“, улица-тупик. 
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