
 
                                

                                                                                                              

                                 О Б Я В А 
 
            Община Перник, Област Перник на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ  

СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА, че е изработен проект за 

подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/ на част от 

квартали 226 и 227 по плана на гр.Перник-ЦГЧ, като: 

            С план за регулация се изменя  уличната регулация на улица с ОТ 

900-ОТ 18-ОТ 903, при което се изменя югозападната улична регулационна 

линия на кв.226. 

            Закрива се улица с ОТ 896-ОТ 891, при което се изменя регулацията 

на УПИ ІІІ “За училище” в кв.227.              

            В едномесечен срок от обнародването му в “Държавен вестник” 

/брой 51 от 11.06.2013г./ на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ 

заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и 

искания по проекта до общинската администрация. 

           Проекта се намира в сградата на общинската администрация 

гр.Перник, пл.”Св. Иван Рилски”, етаж 12, стая 6, сл.тел.№076/684-260. 

 

                                                                    

                                                                    ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н А  П Е Р Н И К 



 

 
                                

                                                                                                              

                                 О Б Я В А 
 
            Община Перник, Област Перник на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ  

СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА, че е изработен проект за 

подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/ на част от 

квартали 55 и 57 по плана на гр.Перник, кв.”Клепало” и квартали 203 и 204  

по плана на гр.Перник-ЦГЧ, като: 

            С план за регулация се изменя  уличната регулация и бордюрните 

линии на улица с ОТ 181-ОТ 2-ОТ 2-ОТ 3-ОТ 824-ОТ 5-ОТ 6-ОТ 7-ОТ 831-

ОТ 8 и се измества трасето на предвиденото кръгово кръстовище, при 

което се изменя източната улична регулационна линия на кв.203 и част от 

западната улична регулационна линия на кв.55.               

            Проекта се намира в сградата на общинската администрация 

гр.Перник, етаж 12, стая 6, сл.тел.№076/684-260. 

           В едномесечен срок от обнародването му в “Държавен вестник” 

/брой 51 от 11.06.2013г./ на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ 

заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и 

искания по проекта до общинската администрация. 

           Проекта се намира в сградата на общинската администрация 

гр.Перник, пл.”Св. Иван Рилски” 1А, етаж 12, стая 6, сл.тел.№076/684-260. 

                                                         

                                                                    ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  
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