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        Община Перник, Област Перник на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ  СЪОБЩАВА НА 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план-

план за регулация и план за застрояване /ПУП-ПР и ПЗ/ на урегулиран поземлен имот /УПИ/ І “За 

жилищно строителство” в квартал 8120, УПИ “За паркинг” в квартал 9131 и улица с осови точки 

/ОТ/ 631-ОТ 9631-ОТ 9125-ОТ 781-ОТ 632-ОТ 782-ОТ 633 в квартали 8120, 9120 и 9131 по плана на 

гр. Перник, кв. “Васил Левски”, като: 

         1. С план за регулация  се измества трасето на улица с осови точки /ОТ/ 631-ОТ 9631-ОТ 9125-

ОТ 781-ОТ 632-ОТ 782-ОТ 633 в квартали 8120, 9120 и 9131,  при което се изменя регулацията на 

УПИ V-3684 в квартал 9120 и на част от квартал 131 /9131/. 

          Удължава се улица с с осови точки /ОТ/ 7133-ОТ 632 по ОТ 7133-1781. Заличават се осови 

точки /ОТ/ 781-ОТ 632-ОТ 9632 и терена отреден “За паркинг” в квартал 9131. 

          От терена на УПИ  І “За жилищно строителство” в квартал 8120 се образуват седем нови 

урегулирани поземлени имоти /УПИ/ І, УПИ ІІ, УПИ ІІІ, УПИ ІV, УПИ V, УПИ VІ и УПИ VІІ “За 

паркинг”, при което се измества бордюрната линия на улица с осови точки /ОТ/ 123-ОТ 9123. 

        2. С план за регулация се определят зони за свободно застрояване в новообразуваните УПИ/ І, 

УПИ ІІ, УПИ ІІІ, УПИ ІV, УПИ V, УПИ VІ и УПИ VІІ “За паркинг” с показатели за нискоетажно 

жилиищно застрояване и устройствена зона /Жм/. 

         В едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник”-брой 69 от 30.08.2019 г.  на 

основание чл.128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, 

предложения и искания по проекта до общинската администрация. 

        Проектът се намира в сградата на общинската администрация гр.Перник, етаж 12, стая 6, сл.тел. 

№ 076/684-260. 
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