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З  А  П  О  В  Е  Д  
 

№2365 

 

гр. Перник 21.12.2022 г. 
 

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с възникнали допълнителни 

обстоятелства налагащи изясняване параметрите на имота.  

 

Н А Р Е Ж Д А М : 

 
     1. Отменям своя Заповед №2232/06.12.2022 г. за провеждане на търг с тайно 

наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост по точка 5 

насрочен за 23.12.2022 г. от 10:00 ч. в Заседателната зала на 1-ви етаж на Община Перник, 

а именно: 

ТЕРЕН ПО ТОЧКА 5, представляващ поземлен имот с идентификатор 

55871.511.542 /землище петдесет и пет хиляди осемстотин седемдесет и първи, 

кадастрален район петстотин и единадесети имот петстотин четиридесет и втори/ с площ 

891 кв.м /осемстотин деветдесет и един квадратни метра/ съгласно кадастралната карта 

и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-91/13.10.2008 г. на 

Изпълнителния директор на АГКК; Последно изменение на кадастралната карта и 

кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 18.10.2022 г., с адрес на имота: 

гр.Перник, ул.„Владайско въстание“; Трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Средно застрояване (от 10 до 15m); Номер по 

предходен план: 10542; квартал:155, за който съгласно регулационния план на гр. 

Перник, кв. „Църква“ кв.155 е отреден УПИ VIII „За обществени нужди“, и ПИ 

10542/542. Съседи: 55871.511.1664, 55871.511.1665, 55871.511.1666, 55871.511.954, 

55871.511.640, 55871.511.987, 55871.511.978, 55871.511.979, за който е съставен АОС 

№7472/10.12.2013 г., утвърден от Кмета на Община Перник, вписан в Служба по 

вписванията гр. Перник Дв.вх.№3977, Вх.рег.№4037/17.12.13 г., Акт №163, том 12, дело 

№1823/13; Имотна партида: 35092, при начална тръжна цена в размер на 120 000 лв. /сто 

и двадесет хиляди лева/ с ДДС, приета с Решение №1061 по Протокол №17, т.18 от 

23.11.2022 г. на Общински съвет – гр.Перник. 

  

О Б Щ И Н А   П Е Р Н И К 
 

 



 

 Мотиви:   
След извършена служебна проверка на:  

ТЕРЕН, представляващ поземлен имот с идентификатор 55871.511.542 /землище 

петдесет и пет хиляди осемстотин седемдесет и първи, кадастрален район петстотин и 

единадесети имот петстотин четиридесет и втори/ с площ 891 кв.м /осемстотин 

деветдесет и един квадратни метра/ съгласно кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед РД-18-91/13.10.2008 г. на Изпълнителния директор на 

АГКК; Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо 

поземления имот е от 18.10.2022 г., с адрес на имота: гр.Перник, ул.„Владайско 

въстание“; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно 

ползване: Средно застрояване (от 10 до 15m); Номер по предходен план: 10542; 

квартал:155, за който съгласно регулационния план на гр. Перник, кв. „Църква“ кв.155 е 

отреден УПИ VIII „За обществени нужди“, и ПИ 10542/542. Съседи: 55871.511.1664, 

55871.511.1665, 55871.511.1666, 55871.511.954, 55871.511.640, 55871.511.987, 

55871.511.978, 55871.511.979, за който е съставен АОС №7472/10.12.2013 г., утвърден от 

Кмета на Община Перник, вписан в Служба по вписванията гр. Перник Дв.вх.№3977, 

Вх.рег.№4037/17.12.13 г., Акт №163, том 12, дело №1823/13; Имотна партида: 35092, при 

начална тръжна цена в размер на 120 000 лв. /сто и двадесет хиляди лева/ с ДДС, приета 

с Решение №1061 по Протокол №17, т.18 от 23.11.2022 г. на Общински съвет – 

гр.Перник, се установи, че част от терен с идентификатор 55871.511.542 от северната си 

страна попада в ПИ с идентификатор 55871.511.978 с начин на трайно ползване: водно 

течение, река „Рударщица“.  

2. В останалата си част Заповед №2232/06.12.2022 г. за провеждане на търг с тайно 

наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост остава 

непроменена и се потвърждава действието на неотменените т.1, т.2, т.3 и т.4 от същата. 

3. Настоящата Заповед е неразделна част от Заповед №2232/06.12.2022 г. на Кмета 

на Община Перник. 

4. Стойността за закупената тръжна документация, както и внесени депозити за 

участие в търга за терена по т.5, да бъдат възстановени на вносителите. 

5.Настоящата заповед да се обяви на информационното табло в сградата на 

Община Перник и да се публикува на официалната интернет страница на Община 

Перник, в деня на издаването и.  

            6.Настоящата заповед може да бъде обжалвана от заинтересованите лица в 14-

дневен срок на основание чл.84, ал.1 от АПК чрез Кмета на Община Перник до 

компетентния за това орган по реда на АПК. 

 

 

Станислав Владимиров /П/ 

Кмет на Община Перник 

 
 

 

 


