
 

                           

                                О Б Я В А 

        Община Перник, Област Перник  на основание чл.124 б, ал.2 от ЗУТ  СЪОБЩАВА НА  

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, че с Решение № 137 от 23.04.2020 г. на Общински съвет-Перник е 

дадено разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-план за регулация и план 

за застрояване /ПУП-ПР и ПЗ/ на поземлени имоти с идентификатори 63152.6.24 и 63152.6.4 по 

кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Рударци, община Перник, местността “Лаката”, 

като: 

        1. С план за регулация от терените на поземлени имоти с идентификатори 63152.6.24 и 

63152.6.4 по кадастралната карта се образува нов УПИ ІІ-6.4, 6.24, който се отрежда “За жилищно 

строителство” в квартал 170. Трасето на улица с осови точки /ОТ/ 27-ОТ 28-ОТ 29-ОТ 9030 се 

изменя по имотна граница.  

        2. С план за застрояване се определя зона за свободно застрояване в новообразуваният УПИ ІІ-

6.4, 6.24 “За жилищно строителство” с показатели за нискоетажно застрояване и устройствена зона 

Жм. 

       Решение № 137 от 23.04.2020 г. на Общински съвет-Перник се намира в сградата на общинската 

администрация гр. Перник, пл.”Св. Иван Рилски” № 1 А, етаж 12, стая 6 . 

       Съгласно чл.124 б, ал. 4 от ЗУТ, решенията по чл.124а не подлежат на оспорване.     

                                                        

                                                                                             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.124 б, ал.2 от ЗУТ  СЪОБЩАВА НА  

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, че с Решение № 139 от 23.04.2020 г. на Общински съвет-Перник е 

дадено разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-план за регулация и план 

за застрояване /ПУП-ПР и ПЗ/ на поземлени имоти с идентификатори 23251.41.10, 23251.41.11 и 

23251.41.12 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Драгичево, община Перник, 

местността “Върла стрън” /по кадастралният план ПИ 3007 и ПИ 3008/, като: 

        1. С план за регулация от терените на поземлени имоти /ПИ/ 3007 и ПИ 3008 се образува нов 

УПИ І-3007, 3008 и нов квартал 106. Трасето на улица с осови точки /ОТ/ 311-ОТ 305-ОТ 306 се 

изменя и удължава по нови осови точки /ОТ/ 1303-ОТ 1034-ОТ 1305. Проектното трасе на улицата 

преминава през поземлени имоти с идентификатори 23251.41.10, 23251.41.11 и 23251.41.12 по 

кадастралната карта.  

        2. С план за застрояване се определя зона за свободно застрояване в новообразуваният УПИ І-

3007, 3008 с показатели за нискоетажно застрояване и устройствена зона Жм. 

       Решение № 139 от 23.04.2020 г. на Общински съвет-Перник се намира в сградата на общинската 

администрация гр. Перник, пл.”Св. Иван Рилски” № 1 А, етаж 12, стая 6 . 

       Съгласно чл.124 б, ал. 4 от ЗУТ, решенията по чл.124а не подлежат на оспорване.     

                                                        

                                                                                             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.124 б, ал.2 от ЗУТ  СЪОБЩАВА НА  

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, че с Решение № 141 от 23.04.2020 г. на Общински съвет-Перник е 

дадено разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-план за регулация и план 

за застрояване /ПУП-ПР и ПЗ/ на поземлени имоти с идентификатори 23251.12.2 и 23251.12.5 по 

кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Драгичево, община Перник, местността 

“Рударшница” и местността “Валого”, като: 

        1. С план за регулация трасето на улица с осови точки /ОТ/ 224-ОТ 223 се удължава по нови 

осови точки /ОТ/ 2224-ОТ 2225. Поземлен имот с идентификатор 23251.12.2 се урегулира в нов УПИ 

V-12.2, който се отрежда “За обществено-обслужващи дейности-автоборса” в квартал 28.  

        Поземлен имот с идентификатор 23251.12.5 се урегулира в нов УПИ VІ-12.5, който се отрежда 

“За обществено-обслужващи дейности-автоборса” в квартал 28.  

        2. С план за застрояване се определят зони за свободно застрояване в новообразуваните УПИ V-

12.2 “За обществено-обслужващи дейности-автоборса” и УПИ VІ-12.5 “За обществено-обслужващи 

дейности-автоборса” с показатели за нискоетажно застрояване и устройствена зона Смесена 

обслужващо-производствена /Соп/. 

       Решение № 141 от 23.04.2020 г. на Общински съвет-Перник се намира в сградата на общинската 

администрация гр. Перник, пл.”Св. Иван Рилски” № 1 А, етаж 12, стая 6 . 

       Съгласно чл.124 б, ал. 4 от ЗУТ, решенията по чл.124 а не подлежат на оспорване.     

                                                        

                                                                                             ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  

 

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н А  П Е Р Н И К 

 


