
                                    ПРОЕКТ!!! 

 

П Р О Г Р А М А 
 

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЕРНИК ЗА 2023 г. 

 

І. Общи положения 

 
 Настоящата програма за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество е разработена в изпълнение на чл.8, ал.9 от Закона за общинската 

собственост. 

 Основна задача е управлението и разпореждането с имоти общинска собственост 

да става с грижата на добър стопанин в интерес на гражданите на общината и в 

съответствие със Закона за общинската собственост, Наредба №8 за общинското 

имущество на 

 територията на Община Перник, Наредба за условията и реда за управление и 

разпореждане с общински жилища, както и останалите законови и подзаконови 

нормативни документи. 

 Основните приоритети в Годишната програма за управление и разпореждане с 

имоти общинска собственост, са:  

 

ІІ. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани 

с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска 

собственост: 
 

1. Очаквани приходи: - 17 000 000,00 лв. 

 

1. Приходи от управление на имоти - общинска собственост - 1 917 760,00 лв. 

В това число:  

1.1. приходи от наеми на имущество /помещения/ - 756 540,00 лв.  

1.2. приходи от наем на земя - 700 000,00 лв. 

1.3. приходи от такси - 143 960,00 лв. 

1.4. приходи от лихви - 7 760,00 лв. 

1.5. други неданъчни приходи - 7 500,00 лв. 

1.6. приходи от обредни дейности и такси за гробни места - 302 000,00 лв. 

 

2. Приходи от разпореждане с имоти общинска собственост – 13 682 240,00 лв. 

В това число:  

2.1 приходи от продажба на сгради -750 000,00 лв. 

-   приходи от продажба по ЗОС –1 651 480,00 лв. 

- приходи от продажба на жилища по реда на чл.36, ал.1 от Наредбата за 

условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища – 800 000,00 лв.  

2.2. Приходи от продажба на земя /терени/ - 10 380 760,00 лв. 

2.3.Приходи от учредяване на ограничени вещни права - право на строеж, 

пристрояване, надстрояване и сервитутни права - 100 000,00 лв. 

3. Приходи от концесии - 1 400 000,00 лв. 

 



2. Необходими разходи: - 1 075 000,00 лв.     

             

2.1. Разходи за подготовка и провеждане на процедури - 275 000,00 лв. 

2.2. Разходи за отчуждение на имоти - 800 000,00 лв. 

     

ІІІ. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи 

за предоставяне под наем, за продажба, за учредяване на ограничени 

вещни права и за предоставяне на концесии. 

 

1. Описание на имотите за отдаване на концесия чрез открита 

процедура и публично – частно партньорство. 
  

            1.1. Терен 5 600 кв.м., част от имот 55871.502.158, гр.Перник, кв.“Драгановец“ - 

за изграждане на многофункционална спортна площадка за футбол, волейбол и 

хандбал. 

 1.2. Хижа – Кралев дол. 

 1.3. Минерална вода – гр.Перник, кв.“Бела вода“. 

1.4. Хижа – Славей. 

1.5. Терен 2 475 кв.м, част от имот 55871.506.8, гр.Перник, кв.“Твърди ливади“ 

(двор на 9-то СУ „Темелко Ненков“) - за изграждане на многофункционална спортна 

площадка за тенис на корт и футбол. 

            

2. Описание на терени за продажба по ЗОС. 
 

2.1. УПИ ІІІ – за обслужващи дейности, кв.70, по регулационния план на  

гр.Перник, кв.“Ралица“ с площ 1416 кв.м.  

2.2. УПИ VІ – за обслужващи и стопански дейности, кв.159, по регулационния 

план на гр.Перник, кв.“Байкушева махала“, с площ 927 кв.м. 

2.3. УПИ VІІ – за обслужващи и стопански дейности, кв.159, по регулационния 

план на гр.Перник, кв.“Байкушева махала“, с площ 2293кв.м. 

2.4. УПИ IX – за обслужващи дейности, кв.9, по регулационния план на  

с.Чуйпетлово, общ.Перник, с площ 209 кв.м. 

2.5. УПИ II – за обслужващи дейности, кв.31 по регулационния план на с. Кралев 

дол, общ.Перник, с площ 2 779 кв.м. 

2.6. УПИ I „За безвредно производство“, кв.31 по регулационния план с.Кралев 

дол, с площ – 1 355 кв.м, в едно с ОБЕКТ (сграда) масивна на 2 етажа, първи етаж със 

ЗП-316 кв.м, втори етаж със ЗП-344 кв.м и РЗП-660 кв.м. 

2.7. УПИ IV – за жилищно строителство, кв.310 по регулационния план на  

гр.Перник, кв.“ Пригаров район“, с площ 556 кв.м. 

2.8. ПИ с идентификатор 55871.508.10 по кадастралната карта на гр.Перник,   

кв.„Пригаров район”, с площ 267 кв.м. 

2.9. ПИ с идентификатор 55871.510.1692 по кадастралната карта на гр.Перник, 

кв.“Караманица“, с площ 16 514 кв.м, Незастроен имот за производствен, складов 

обект, обособена – индустриална зона. 

2.10. ПИ с идентификатор 55871.510.1690 по кадастралната карта на гр.Перник, 

кв.“Караманица“, с площ 330 540 кв.м, Незастроен имот за производствен, складов 

обект, обособена – индустриална зона. 



2.11. ПИ с идентификатор 55871.510.8622 по кадастралната карта на гр.Перник, 

кв.“Караманица“, с площ 600 кв.м, Незастроен имот за производствен, складов обект, 

обособена – индустриална зона. 

2.12. ПИ с идентификатор 55871.510.8623 по кадастралната карта на гр.Перник, 

кв.“Караманица“, с площ 1800 кв.м, Незастроен имот за производствен, складов обект, 

обособена – индустриална зона. 

2.13. ПИ с идентификатор 55871.510.1162 по кадастралната карта гр.Перник, 

кв.”Kaраманица” с площ 911 кв.м.  

2.14. ПИ с идентификатор 55871.510.1163 по кадастралната карта гр.Перник, 

кв.”Kaраманица” с площ 3379 кв.м.  

2.15. ПИ с идентификатор 55871.510.1164 по кадастралната карта гр.Перник, 

кв.”Kaраманица” с площ 41 316 кв.м.  

2.16. ПИ с идентификатор 55871.510.8587 по кадастралната карта гр.Перник, 

кв.”Kaраманица” с площ 270 кв.м.  

2.17. ПИ с идентификатор 55871.510.1117 по кадастралната карта на гр.Перник, 

кв.”Калкас”, трайно предназначение на територията – урбанизирана, с площ 10 073 

кв.м. 

            2.18. УПИ ХХ, кв.57 по регулационния план на с.Кладница, с площ 625 кв.м. 

2.19. УПИ VІІІ, кв.57 по регулационния план на с.Кладница, с площ 630 кв.м. 

2.20. УПИ IV – за търговия и обслужващи дейности, кв.54 по регулационния 

план на гр. Перник, кв.”Църква”, с площ 1 087 кв.м, който съгласно КККР на 

гр.Перник, представлява ПИ с идентификатор 55871.511.740, трайно предназначение на 

територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, 

комплекс в едно с масивни сгради на един етаж, със ЗП съответно 273 кв.м и 6 кв.м. 

2.21. УПИ ІІ, кв. 253, гр.Перник, кв. „ЦГЧ”  с площ 1 111 кв.м. 

2.22. УПИ ІІ, кв.1, гр.Перник, кв. „ЦГЧ” с площ 6 427 кв.м. 

            2.23. УПИ ІІІ, кв.402, гр.Перник, кв.”Бела вода”, ПИ с идентификатор 

55871.501.247 с площ 6 041 кв.м, в едно с масивна сграда на три етажа с идентификатор 

55871.501.247.1, със ЗП - 649 кв.м /бившо ОУ”Св.Св.Кирил и Методий”/. 

2.24. УПИ XLVI-1343, кв.21 по регулационния план на с.Рударци, с площ 749 

кв.м. 

2.25. УПИ V-За спорт и обслужващи дейности, кв.44 по регулационния план на 

гр.Батановци, с площ на имота 4534 кв.м. 

 2.26. УПИ VІІ-826, кв.80, гр.Батановци с площ 686 кв.м, в едно с масивна сграда 

на два етажа, със ЗП - 79 кв.м.  

 2.27. ПИ 55871.511.819, гр.Перник, с площ 549 кв.м, за който по регулационния 

план на гр. Перник, кв. Църква е отреден УПИ II-За ветеринарна лечебница, кв.43.  

2.28. УПИ I, кв. 16 по регулационния план на с. Мещица, с площ 518 кв.м. 

2.29. ПИ 55871.28.110 гр.Перник, мах.”Захаринова”, с площ 624 кв.м, трайно 

предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско 

застрояване. 

2.30. Продажба на земя – частна общинска собственост на собственици на 

законно построени върху нея сгради. 

2.31. УПИ I, кв.101 по регулационния план на гр. Батановци, с площ 668 кв.м.  

2.32. УПИ II, кв.101 по регулационния план на гр. Батановци, с площ 588 кв.м. 

2.33. УПИ III-89, кв.34 по регулационния план на с.Кладница – „Делта хил”, с 

площ 604 кв.м. 

2.34. УПИ V-28, кв.26 по регулационния план на с.Кладница – „Делта хил”, с 

площ 617 кв.м. 



2.35. УПИ VIII-80, кв.26 по регулационния план на с.Кладница – „Делта хил”, с 

площ 600 кв.м. 

2.36. УПИ V-100, кв.42, по регулационния план на гр.Перник, ”Зарина махала”, с 

площ 350 кв.м. 

2.37. ПИ с идентификатор 55871.510.501 по кадастралната карта на гр. Перник, 

трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: 

незастроен имот за жилищни нужди; гр.Перник - кв.”Калкас” с площ 486 кв.м. 

2.38. ПИ с идентификатор 55871.515.1155 по кадастралната карта на гр. Перник, 

трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско 

застрояване /10м/; гр.Перник - кв.”Изток” с площ 1419 кв.м. 

2.39. УПИ VI, кв. 92 по регулационния план на с. Дивотино с площ 1220 кв.м. 

2.40. ПИ с идентификатор 55871.504.1401 по кадастралната карта на гр.Перник, 

трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: 

незастроен имот за жилищни нужди; гр.Перник - кв.”Рудничар” с площ 155 кв.м. 

2.41. УПИ XXVIII –  за обслужващи дейности, кв. 16 по регулационния план на 

с.Черна гора с площ 760 кв.м. 

2.42. ПИ с идентификатор 55871.514.7910 по кадастралната карта на гр.Перник, 

кв.”Изток” с площ 1454 кв.м. 
2.43. ПИ с идентификатор 55871.504.515 по кадастралната карта на гр.Перник, 

кв.”Проучване” с площ 2163 кв.м. 

2.44. ПИ с идентификатор 55871.515.1497 по кадастралната карта гр.Перник, 

кв.”Изток” с площ 1314 кв.м, в едно с  сграда ТИС №2 „Република“ с идентификатор 

55871.515.1497.1, със ЗП-281 кв.м. 

2.45. ПИ с идентификатор 55871.507.861 по кадастралната карта на гр.Перник, 

ул.“Република“, с площ 1064 кв.м.  

2.46. ПИ с идентификатор 55871.525.8 по кадастралната карта гр.Перник, 

кв.”Радина чешма” с площ 374 кв.м.  

2.52. ПИ с идентификатор 55871.513.107 по кадастралната карта гр.Перник, 

ул.”Владайско въстание” №1  с площ 4010 кв.м.  

           2.47. УПИ I „За производствени и складови дейности“, кв.72 по регулационния 

план на с.Ярджиловци с площ 3 544 кв.м.  

2.48. ПИ с идентификатор 55871.501.646 по кадастралната карта гр.Перник, 

кв.”Бела вода” с площ 26 160 кв.м.  

2.49. ПИ с идентификатор 55871.501.242 по кадастралната карта гр.Перник, 

кв.”Бела вода” с площ 27 510 кв.м.  

2.50. ПИ с идентификатор 55871.514.2010 по кадастралната карта гр.Перник, 

кв.”Изток”, ул.“Младен Стоянов“ с площ 3 000 кв.м.  

2.51. ПИ с идентификатор 55871.514.7082 по кадастралната карта гр.Перник, 

кв.”Изток”, местност “Ладовица“ с площ 341 кв.м.  

2.52. ПИ с идентификатор 55871.514.6824 по кадастралната карта гр.Перник, 

кв.”Изток”, местност “Ладовица“ с площ 298 кв.м.  

2.53. ПИ с идентификатор 55871.514.6827 по кадастралната карта гр.Перник, 

кв.”Изток”, местност “Ладовица“ с площ 303 кв.м.  

           2.54. УПИ I, кв.45 по регулационния план на гр.Батановци, община Перник с 

площ  5 190 кв.м.  

2.55. УПИ I -190 отреден за „Здравна служба“, кв.15 по регулационния план на 

с.Боснек с площ 714 кв.м. в едно с обект Здравна служба /павилион тип Берковица/ със 

ЗП 160 кв.м. 

2.56. УПИ VI, кв.92 по регулационния план на с.Дивотино  с площ 1 220 кв.м. 

2.57. УПИ ХIХ, кв.101 по регулационния план на гр.Батановци  с площ 490 кв.м. 



2.58. ПИ с идентификатор 55871.514.6799 по кадастралната карта гр.Перник, 

кв.”Изток” с площ 6 799 кв.м.  

2.59. ПИ с идентификатор 55871.514.9543 по кадастралната карта гр.Перник, с 

площ 2 700  кв.м. кв.м.; УПИ VII, кв.107; 

2.60. ПИ с идентификатор 55871.514.6764 по кадастралната карта гр.Перник, 

кв.”Изток”  с площ 17930 кв.м. ; кв.235, 236 

2.61. ПИ с идентификатор 55871.514.6761 по кадастралната карта гр.Перник, 

кв.”Изток” с площ 3 936 кв.м.; УПИ  I, кв.236 

2.62. ПИ с идентификатор 55871.514.6760 по кадастралната карта гр.Перник, 

кв.”Изток” с площ 6 405 кв.м.; УПИ VI, кв.133 

2.63. ПИ с идентификатор 55871.514.6854 по кадастралната карта гр.Перник, 

кв.”Изток” с площ 2 642 кв.м..; УПИ II, кв.141 

2.64. ПИ с идентификатор 55871.506.65 по кадастралната карта гр.Перник, 

кв.”Твърди ливади”  с площ 11 164 кв.м.; УПИ I, кв.162а 

2.65. ПИ с идентификатор 55871.502.1000 по кадастралната карта гр.Перник,  

ЦГЧ с площ 7 925 кв.м.; УПИ III, кв.700 

2.66. ПИ с идентификатор 55871.502.1003 по кадастралната карта гр.Перник,  

ЦГЧ с площ 5 982 кв.м.; УПИ II, кв.700 

2.67. ПИ с идентификатор 55871.502.1635 по кадастралната карта гр.Перник, 

кв.”Драгановец”, ул.“Владислав Граматик“  с площ 461 кв.м.; УПИ V, кв.9004 

2.68. ПИ с идентификатор 55871.511.1117 по кадастралната карта гр.Перник, 

кв.”Църква”, ул.“Трайко Живков“ №51  с площ 746 кв.м.; УПИ 50, кв.122 

2.69. ПИ с идентификатор 55871.549.19 по кадастралната карта гр.Перник,   

местност „Стара чешма“ с площ 168 кв.м.; 

2.70. ПИ с идентификатор 55871.509.1919 по кадастралната карта гр.Перник, 

кв.”Ралица”, ул.“Венец“ №1  с площ от 467 кв.м. 

2.71. ПИ с идентификатор 55871.514.9551 по кадастралната карта гр.Перник, 

кв.”Изток”  с площ от 935 кв.м. 

2.72. ПИ с идентификатор 55871.513.6475 по кадастралната карта гр.Перник, 

кв.”Изток”,  ул. “Владайско въстание“  с площ от 1275 кв.м. 

2.73. ПИ с идентификатор 55871.511.646 по кадастралната карта гр.Перник, 

кв.”Изток”,  ул. “Владайско въстание“ №1 с площ от 660 кв.м. 

2.74. УПИ XIV, кв.10 по регулационния план с. Чуйпетлово, с площ – 146 кв.м. 

2.75. УПИ XХХII, кв.18 по регулационния план с. Драгичево, с площ – 508 кв.м. 

2.76. УПИ XV-1248, кв.101 по регулационния план с. Студена, с площ – 492 

кв.м. 

2.77. УПИ VI „За обслужващи дейности“, кв.14 по регулационния план 

с.Чуйпетлово, с площ – 415 кв.м, в едно с ОБЕКТ (обслужваща сграда) със ЗП-30 кв.м. 

2.78. УПИ II, кв.10 по регулационния план с.Планиница, с площ – 893 кв.м. 

2.79. ПИ с идентификатор 55871.511.1072 по кадастралната карта гр.Перник, 

кв.“Църква“ с площ - 725 кв.м. 

2.80. ПИ с идентификатор 55871.511.1071 по кадастралната карта гр.Перник, 

кв.“Църква“ с площ - 683 кв.м. 

2.81. УПИ I, кв.109 по регулационния план с.Студена, с площ – 670 кв.м. 

2.82. ПИ с идентификатор 55871.515.1424 по кадастралната карта гр.Перник, 

кв.“Изток“ с площ – 1 171 кв.м. 

2.83. ПИ с идентификатор 55871.501.3349 по кадастралната карта гр.Перник, 

кв.“Бела вода“ с площ - 704 кв.м. 

2.84.  ПИ с идентификатор 55871.501.3350 по кадастралната карта гр.Перник, 

кв.“Бела вода“ с площ - 780 кв.м. 



2.85.  ПИ с идентификатор 55871.514.6945 по кадастралната карта гр.Перник, 

кв.“Изток“ с площ - 1000 кв.м в едно с построената сграда  за обществено хранене с 

идентификатор 55871.514.6945.1, със ЗП-70 кв.м. 

2.86.  ПИ с идентификатор 55871.514.6946 по кадастралната карта гр.Перник, 

кв.“Изток“ с площ - 823 кв.м. 

2.87.  ПИ с идентификатор 55871.514.9679 по кадастралната карта гр.Перник, 

кв.“Изток“ с площ - 1597 кв.м. 

2.88.  ПИ с идентификатор 55871.514.9680 по кадастралната карта гр.Перник, 

кв.“Изток“ с площ - 2387 кв.м. 

2.89.  ПИ с идентификатор 55871.514.9681 по кадастралната карта гр.Перник, 

кв.“Изток“ с площ - 1881 кв.м. 

2.90.  ПИ с идентификатор 55871.514.9682 по кадастралната карта гр.Перник, 

кв.“Изток“ с площ - 2287 кв.м. 

2.91.  ПИ с идентификатор 55871.514.9683 по кадастралната карта гр.Перник, 

кв.“Изток“ с площ - 2200 кв.м. 

2.92.  ПИ с идентификатор 55871.514.9684 по кадастралната карта гр.Перник, 

кв.“Изток“ с площ - 2191 кв.м. 

2.93.  ПИ с идентификатор 55871.514.9685 по кадастралната карта гр.Перник, 

кв.“Изток“ с площ - 2502 кв.м. 

2.94.  ПИ с идентификатор 55871.514.9686 по кадастралната карта гр.Перник, 

кв.“Изток“ с площ - 1495 кв.м. 

2.95. ПИ с идентификатор 55871.509.6 по кадастралната карта гр.Перник, 

кв.“Горно могиличе“ с площ – 8 663 кв.м.  

2.96.  ПИ с идентификатор 55871.511.542 по кадастралната карта гр.Перник, 

кв.“Църква“ с площ - 891 кв.м. 

2.97.   ПИ с идентификатор 55871.507.521 по кадастралната карта гр.Перник, кв. 

“Тева“ с площ - 371 кв.м. 

2.98.   ПИ с идентификатор 55871.507.522 по кадастралната карта гр.Перник, кв. 

“Тева“ с площ - 351 кв.м. 

2.99.   ПИ с идентификатор 55871.507.521 по кадастралната карта гр.Перник, кв. 

“Тева“ с площ - 371 кв.м. 

2.100.  ПИ с идентификатор 55871.509.2109 по кадастралната карта гр.Перник, 

кв.“Могиличе“ с площ - 900 кв.м. 

2.101. ПИ с идентификатор 55871.509.2109 по кадастралната карта гр.Перник, 

кв.“Могиличе“ с площ - 900 кв.м. 

2.102. ПИ с идентификатор 55871.509.2108 по кадастралната карта гр.Перник, 

кв.“Могиличе“ с площ - 488 кв.м. 

2.103. ПИ с идентификатор 55871.509.2107 по кадастралната карта гр.Перник, 

кв.“Могиличе“ с площ - 563 кв.м. 

2.104. ПИ с идентификатор 55871.509.2106 по кадастралната карта гр.Перник, 

кв.“Могиличе“ с площ - 590 кв.м. 

2.105. ПИ с идентификатор 55871.509.2104 по кадастралната карта гр.Перник, 

кв.“Могиличе“ с площ - 566 кв.м. 

2.106. ПИ с идентификатор 55871.509.2103 по кадастралната карта гр.Перник, 

кв.“Могиличе“ с площ - 900 кв.м. 

2.107. ПИ с идентификатор 55871.515.1305 по кадастралната карта гр.Перник, 

кв.“Изток-Кутела“ с площ - 415 кв.м. 

2.108. ПИ с идентификатор 55871.515.1306 по кадастралната карта гр.Перник, 

кв.“Изток-Кутела“ с площ - 545 кв.м. 



2.109. ПИ с идентификатор 55871.509.1100 по кадастралната карта гр.Перник, 

кв.“Изток-Кутела“ с площ - 164 кв.м. 

2.110. ПИ с идентификатор 55871.509.1099 по кадастралната карта гр.Перник, 

кв.“Изток-Кутела“ с площ - 388 кв.м. 

2.111. ПИ с идентификатор 55871.510.8659 по кадастралната карта гр.Перник, 

кв.“Караманица“ с площ - 9998 кв.м. 

2.112. ПИ с идентификатор 55871.510.732 по кадастралната карта гр.Перник, 

кв.“Калкас“, ул.“Будиславец“ с площ - 2857 кв.м, в едно със сграда с идентификатор 

55871.510.732.1, със ЗП-299 кв.м, брой етажи - 3.   

 

 

3. Описание на сгради за продажба по ЗОС. 
3.1.Недостроена сграда за търговия и услуги, находяща се в с.Боснек 

3.2.Самостоятелен обект в бл. 45, ет. 1, кв. Тева, гр. Перник, с площ 72 кв.м. 

3.3.Сграда с идентификатор 55871.510.663.1 по кадастралната карта на гр. 

Перник, със застроена площ 170 кв.м.; на един етаж; предназначение: друг вид 

обществена сграда, гр. Перник, кв. Калкас. 

3.4.Сграда /жилищна/ на два етажа със ЗП-108 кв.м и РЗП - 216 кв.м, находяща 

се в с.Студена.  

3.5.Сграда ТИС №3 „Ленин“ с идентификатор 55871.514.6968.1 със ЗП-324 кв.м, 

находяща се в гр.Перник, кв.“Изток“. 

3.6.Сграда /масивна/, състояща се от партер и първи етаж със ЗП-137 кв.м, 

находяща се в с.Расник. 

3.7.Сграда с идентификатор 55871.511.740.1 по кадастралната карта на 

гр.Перник, кв.“Църква“, със застроена площ 273 кв.м; на един етаж; предназначение: 

сграда за битови услуги и Сграда с идентификатор 55871.511.740.2 по кадастралната 

карта на гр.Перник, кв.“Църква“, със застроена площ 6 кв.м.; на един етаж; 

предназначение: селскостопанска сграда.   

 

4. Описание на общински жилища за продажба по реда на Наредбата 

за реда и условията за управление и разпореждане с общински 

жилища на територията на община Перник. 

4.1. Продажба на 10 броя общински жилища по реда на чл.36 от Наредбата за 

реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на 

община Перник. 

 

5. Описание на имотите за учредяване ограничени вещни права /право 

на строеж/.  
5.1.ПЕТНА с №№107, 112, 119, 122, 128, 40, 41, 42 за изграждане на гаражи на 1 

/един/ етаж, с площ ЗП - 21 кв.м., ситуирани в ПИ с идентификатор 55871.515.160, УПИ 

І, кв.31 по регулационния план на гр.Перник, кв.“Изток“. 

5.2.Обект №1 за изграждане на жилищна сграда на 5 /пет/ етажа, с площ на 

застрояване 420 /четиристотин и двадесет/ кв.м. ситуиран в ПИ с идентификатор 

55871.515.1389, УПИ VІ, кв.63 по регулационния план на гр.Перник, кв.“Изток“. 

5.3.Обект №2 за изграждане на жилищна сграда на 5 /пет/ етажа, с площ на 

застрояване 420 /четиристотин и двадесет/ кв.м., ситуиран в ПИ с идентификатор 

55871.515.1389, УПИ VІ, кв.63 по регулационния план на гр.Перник, кв.“Изток“. 
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5.4.Обект №1 на 2 /два/ етажа, с площ на застрояване 333 /триста тридесет и три/ 

кв.м., ситуиран в ПИ с идентификатор 55871.515.160, УПИ І, кв.31 по регулационния 

план на гр.Перник, кв.“Изток“. 

5.5.Обект №2 на 2 /два/ етажа, с площ на застрояване 300 /триста/ кв.м., 

ситуиран  в ПИ с идентификатор 55871.515.160, УПИ І, кв.31, по регулационния план 

на гр.Перник, кв.”Изток”. 

5.6.Обект №3 на 2 /два/ етажа, с площ на застрояване 300 /триста/ кв.м., 

ситуиран в ПИ с идентификатор 55871.515.160, УПИ І, кв.31, по регулационния план на 

гр.Перник, кв.”Изток”. 

5.7.Обект №4 на 2 /два/ етажа, с площ на застрояване 300 /триста/ кв.м., 

ситуиран в  ПИ с идентификатор 55871.515.160, УПИ І, кв.31, по регулационния план 

на гр.Перник, кв.”Изток”. 

5.8.Обект №5 на 2 /два/ етажа, с площ на застрояване 300 /триста/ кв.м., 

ситуиран в ПИ с идентификатор 55871.515.160, УПИ І, кв.31, по регулационния план на 

гр.Перник, кв.”Изток”. 

       5.9.Обект №1  на  1 /един/ етаж, с площ на застрояване 75 кв.м., ситуиран в ПИ с 

идентификатор 55871.515.1283, УПИ І, кв.38, по регулационния план на гр.Перник, 

кв.”Изток”. 

       5.10.Обект №2 на 1 /един/ етаж, с площ на застрояване 46 кв.м., ситуиран в ПИ с 

идентификатор 55871.515.1283, УПИ І, кв.38, по регулационния план на гр.Перник, 

кв.”Изток”. 

       5.11.Обект №3 на 1 /един/ етаж, с площ на застрояване 100 кв.м., ситуиран в ПИ 

с идентификатор 55871.515.1283, УПИ І, кв.38, по регулационния план на гр.Перник, 

кв.”Изток”. 

            5.12.ПЕТНА с №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 и 10 за изграждане на гаражи на 1 /един/ 

етаж, с площ ЗП - 21 кв.м., ситуирани в ПИ с идентификатор 55871.514.2233, УПИ ІІ, 

кв.210, по регулационния план на гр.Перник, кв.“Изток“, отреден “За гаражи”. 

            5.13.ПЕТНО №1 за изграждане на търговски обект на 2 /два/ етажа, с площ на 

застрояване 111 кв.м. и РЗП - 222 кв.м., ситуирано в ПИ с идентификатор 

55871.508.5804, УПИ XLIV, кв.359, по регулационния план на гр. Перник, кв.“Ралица“, 

отреден “За обслужващи дейности”. 

       5.14.ПЕТНО №1 за изграждане на търговски обект на 2 /два/ етажа, с площ на 

застрояване 111 кв.м. и РЗП - 222 кв.м., ситуирано в ПИ с идентификатор 

55871.508.5805, УПИ XLV, кв.359, по регулационния план на гр. Перник, кв.“Ралица“, 

отреден “За обслужващи дейности”. 

    5.15.ПЕТНА с №№1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 за изграждане на гаражи на 1 /един/ етаж, с 

площ на застрояване ЗП - 21 кв.м., ситуирани в  УПИ ІI, кв.165 по регулационния план 

на гр.Перник, кв.“Проучване“, а съгласно КК и КР на гр.Перник в поземен имот с 

идентификатор 558714.504.477. 

   5.16.Петно №2  за изграждане на обекти за обслужващи дейности на един етаж с 

площ на застрояване 30 кв.м, ситуирани в ПИ с идентификатор 55871.504.902, УПИ 

отреден „за жилищно строителство и обслужващи дейности“, кв.7 по регулационния 

план гр.Перник, кв.“Рудничар“.  

         5.17.Петно за изграждане на търговски обект №4 на два етажа, със РЗП - 144 кв.м., 

ситуирано в ПИ с идентификатор 55871.504.513, кв.160, по регулационния план на гр. 

Перник, кв. “Проучване”. 

         5.18.Петно за изграждане на търговски обект №3 на два етажа,  със РЗП - 144 

кв.м., ситуирано в ПИ с идентификатор 55871.504.513, кв.160, по регулационния план 

на гр. Перник, кв. “Проучване”. 



         5.19.Петно за изграждане на търговски обект №1 на един етаж със ЗП - 180 кв.м., 

ситуирано в ПИ с идентификатор 55871.504.513, кв.160, по регулационния план на гр. 

Перник, кв. “Проучване”. 

          5.20.Петно за изграждане на търговски обект №5 на един етаж със ЗП - 30 кв.м., 

ситуирано в УПИ ІI, кв.40 по регулационния план на гр.Перник, кв.“Изток“, а съгласно 

КК и КР на гр.Перник в ПИ с идентификатор 55871.515.1433. 

          5.21.Петно за изграждане на търговски обект №6 на един етаж със ЗП - 30 кв.м., 

ситуирано в УПИ ІI, кв.40 по регулационния план на гр.Перник, кв.“Изток“, а съгласно 

КК и КР на гр.Перник в ПИ с идентификатор 55871.515.1433. 

          5.22.Петно за изграждане на търговски обект №5 на един етаж със ЗП - 70 кв.м., 

ситуирано в УПИ І, кв.53 по регулационния план на гр.Перник, кв.“Изток“, а съгласно 

КК и КР на гр.Перник в ПИ с идентификатор 55871.514.6773. 

        5.23.Петно за изграждане на търговски обект №1  на три етажа с РЗП - 441 кв.м., 

ситуирано в УПИ І, кв.96 по регулационния план на гр.Перник, кв.“Изток“, а съгласно 

КК и КР на гр.Перник в ПИ с идентификатор 55871.514.6937. 

         5.24.Петно за изграждане на търговски обект за обслужващи дейности №15 на 

един  етаж със ЗП - 57 кв.м., ситуирано в УПИ VIIІ, кв.166 по регулационния план на 

гр.Перник, кв.“Проучване“, а съгласно КК и КР на гр.Перник в ПИ с идентификатор 

55871.504.503. 

         5.25.Петно за изграждане на търговски обект за обслужващи дейности №6 на един 

етаж със ЗП – 27.00 кв.м, ситуирано в ПИ с идентификатор 55871.505.915, УПИ XV „за 

обществено обслужващи дейности“, кв.204, по регулационния план на гр. Перник, 

ЦГЧ. 

    

6. Описание на имотите за отдаване под наем на терени и помещения 

от Общинско предприятие „ОССТО” 
6.1. Терен – 6,00 кв.м, /петно 2/, намиращ се в гр. Перник, кв. „Калкас“, /част от 

кв. 502 по плана на гр. Перник – Калкас/, АОС № 3300/ 05.11.2004 г., за разполагане на 

преместваемо съоръжение за търговска дейност.  
6.2. Помещение – 20,00 кв.м, намиращо се в гр. Перник, в сградата ПМГ 

„Христо Смирненски“, западно крило – партер, АОС № 1281/ 17.05.1999 г., за 

търговска дейност– търговия с храни и хранителни стоки  
6.3. Терен – 19,00 кв.м, намиращ се в с. Големо Бучино, общ. Перник /част от 

кв. 22 по плана на с. Големо Бучино/, улица – публична общинска собственост, за 

търговска дейност.   

6.4. Помещения с обща площ от 69,00 кв.м, /52,00 кв.м. за търговска дейност и 

17,00 кв.м. за склад/, намиращи се в с. Витановци, общ. Перник – в сградата на 

читалището. АОС № 1105/ 08.01.1999 г., за търговска дейност.   

6.5. Помещения с обща площ от 70,00 кв.м, /35,00 кв.м. за търговска дейност и 

35,00 кв.м. за склад/,  намиращи се в с. Витановци, общ. Перник – в сградата на 

читалището. АОС № 1105/ 08.01.1999 г., за търговска дейност.   

6.6. Терен – 20,00 кв.м, /петно 1/, намиращ се в гр. Перник, кв. „Калкас“, /част 

от кв. 502 по плана на гр. Перник – Калкас/, АОС № № 3300/ 05.11.2004 г., за 

разполагане на преместваемо съоръжение за търговска дейност. 

6.7. Терен – 6,00 кв.м, /петно 3/, намиращ се в гр. Перник, кв. „Калкас“, част от  

кв. 502 по плана на гр. Перник - Калкас/, АОС № 3300/ 05.11.2004 г., за разполагане на 

преместваемо съоръжение за търговска дейност. 

6.8. Част от помещение – 8,00 кв.м, намиращо се в гр. Перник, в сградата на V– 

то СОУ „П. Р. Славейков“, АОС № 6874/ 05.04.2012 г., за търговска дейност – търговия 

с храни и хранителни стоки. 



6.9. Помещение – 7,00 кв.м, намиращо се в гр. Перник, в сградата на VI – то  

СОУ „Св. Св Кирил и Методий“, АОС № 1285/ 17.05.1999 г., за търговска дейност - 

търговия с храни и хранителни стоки. 

6.10. Част от помещение – 10,00 кв.м, намиращо се в гр. Перник, в сградата на 

VII – мо ОУ „Георги С. Раковски“ – етаж 1, АОС № 1286/ 17.05.1999 г., за търговска 

дейност – търговия с храни и хранителни стоки. 

6.11. Помещение – 12,00 кв.м, намиращо се в гр. Перник, кв. „Клепало“                                    

в сградата на VIII – мо  ОУ „Кракра Пернишки“, АОС № 1287/ 17.05.1999 г.,                                        

за търговска дейност - търговия с храни и хранителни стоки. 

6.12. Част от помещение – 10,00 кв.м, намиращо се в гр. Перник, кв. „Тева“                           

в сградата на ОУ „Св. Константин Кирил Философ“, етаж 2 /част от коридора/, АОС № 

1701/ 10.03.2000 г., за търговска дейност – търговия с храни и хранителни стоки. 

6.13. Помещение – 7,00 кв. м, намиращо се в гр. Перник, в сградата на XII – то 

ОУ „Васил Левски“, АОС № 1291/ 17.05.1999 г., за търговска дейност - търговия с 

храни и хранителни стоки. 

6.14. Помещение – 23,00 кв.м, намиращо се в гр. Перник, кв. „Изток“, ул. 

„Благой Гебрев“ № 17, в сградата на ГПЧЕ „Симеон Радев“, ет. 2, АОС № 2320/ 

18.09.2001 г., за търговска дейност. 

6.15. Помещение – 24,00 кв.м, намиращо се в гр. Перник, кв. „Мошино“, в 

сградата на ПГТС „Арх. Йордан Миланов“, етаж 1, АОС № 2952/ 27.02.2003 г.,  за 

търговска дейност.  

6.16. Част от помещение – 59,00 кв.м, /обект с идентификатор № 

55871.507.295.1.43/, намиращо се в гр. Перник, кв. „Тева” бл. 46, вх. „А“, ет.1, АОС № 

11498/ 30.06.2016 г./, за услуги или търговска дейност. 

6.17. Помещение – 35,00 кв.м, намиращо се в с. Селищен дол общ. Перник, в 

сградата на читалището, ет. 1. АОС № 2313/ 19.09.2001 г., за търговска дейност.   

6.18. Помещения с обща площ - 40,00 кв.м, намиращи се в с. Студена, общ. 

Перник, в сградата на здравната служба, ет. 2. АОС № 886/ 25.03.1998 г., за лекарски 

кабинет.   

6.19. Терен – 27,00 кв.м, намиращ се гр. Перник, ул. „Отец Паисий“, /част от 

имот № 55871.505.661 по кадастралната карта на гр. Перник/, съгласно одобрена схема 

от Гл. архитект на Община Перник. АОС № 686/ 07.05.1997 г., за разполагане на 

преместваемо съоръжение за търговска дейност.  

6.20. Терен – 20,00 кв.м, намиращ се гр. Перник – кв. „Хумни дол“, /част от 

имот                           № 55871.506.134 по кадастралната карта на гр. Перник/, съгласно 

одобрена схема от                           Гл. архитект на Община Перник. АОС № 10678/ 

02.12.2015 г., за разполагане на преместваемо съоръжение за търговска дейност. 

6.21. Терен – 6,00 кв.м, /петно 4/, намиращ се в гр. Перник, кв. „Калкас“, /част 

от имот № 55871.510.351 по кадастралната карта на гр. Перник/, съгласно одобрена 

схема от Гл. архитект на Община Перник. АОС № 3300/ 05.11.2004 г., за разполагане на 

преместваемо съоръжение за търговска дейност.  
6.22. Терен – 12,00 кв.м, намиращ се в гр. Перник, кв. „Изток“, ул. „Юрий 

Гагарин“, /част от имот № 55871.514.6794 по кадастралната карта на гр. Перник/, 

съгласно одобрена схема от Гл. архитект на Община Перник. АОС № 1706/ 24.02.2000 

г., за разполагане на преместваемо съоръжение - подиум.  
6.23. Стълб на уличното осветление за разполагане на рекламно - 

информационна табела с обща площ – 1,00 кв. м. /0,70 кв.м. x 0,70 кв.м/ – двустранно, 

намираща се в гр. Перник, ул. „Юрий Гагарин“, /част от имот № 55871.504.1421 по 

кадастралната карта на гр. Перник/, съгласно одобрена схема от Гл. архитект на 

Община Перник.         



           6.24. Терен за разполагане на РИЕ - билборд с обща площ 24,00 кв.м, /3,00 кв. 

м. x 4,00 кв. м/ – двустранно, намиращ се в гр. Перник, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“, 

/част от имот № 55871.505.483 по кадастралната карта на гр. Перник/, съгласно 

одобрена схема от Гл. архитект на Община Перник, улица – публична общинска 

собственост. 

            6.25. Терен за разполагане на РИЕ - билборд с обща площ 24,00 кв.м, /3,00 

кв. м. x 4,00 кв. м/ – двустранно, намиращ се в гр. Перник, ул. „Миньор“, /част от имот 

№ 55871.505.797 по кадастралната карта на гр. Перник/, съгласно одобрена схема от Гл. 

архитект на Община Перник, улица – публична общинска собственост. 

            6.26. Терен за разполагане на РИЕ - билборд с обща площ 24,00 кв.м, /3,00 

кв. м. x 4,00 кв. м/ – двустранно, намиращ се в гр. Перник, ул. „Св. Св. Кирил и 

Методий“, /част от имот № 55871.505.483 по кадастралната карта на гр. Перник/, 

съгласно одобрена схема от Гл. архитект на Община Перник, улица – публична 

общинска собственост. 

6.27. Помещение – 21,00 кв.м /стая № 1/, намиращо се в гр. Перник, кв. 

„Ралица”, ул. „Света Петка” № 63, ет. 1, АОС № 12395/ 15.05.2018 г., за търговска 

дейност или офис.      

6.28. Помещение – 19,00 кв.м /стая № 2/, намиращо се в гр. Перник, кв. 

„Ралица”, ул. „Света Петка” № 63, ет. 1, АОС № 12395/ 15.05.2018 г., за търговска 

дейност или офис.   

6.29. Помещение – 17,00 кв.м /стая № 5/, намиращо се в гр. Перник, кв. 

„Ралица”, ул. „Света Петка” № 63, ет. 1, АОС № 12395/ 15.05.2018 г., за търговска 

дейност или офис.      

6.30. Помещения – 54,00 кв.м /стая № 8 и стая № 9/, намиращи се в гр. Перник,                  

кв. „Ралица”, ул. „Света Петка” № 63, ет. 1, АОС № 12395/ 15.05.2018 г., за търговска 

дейност или офис. 

6.31. Помещение – 9,00 кв.м /стая № 1/, намиращо се в гр. Перник, кв. „Ралица”,                 

ул. „Света Петка” № 63, ет. 2, АОС № 12395/ 15.05.2018 г., за търговска дейност или 

офис. 

6.32. Помещение – 13,00 кв.м /стая № 2/, намиращо се в гр. Перник, кв. 

„Ралица”, ул. „Света Петка” № 63, ет. 2, АОС № 12395/ 15.05.2018 г., за търговска 

дейност или офис.      

6.33. Помещение – 17,00 кв.м /стая № 4/, намиращо се в гр. Перник, кв. 

„Ралица”, ул. „Света Петка” № 63, ет. 2, АОС № 12395/ 15.05.2018 г., за търговска 

дейност или офис.   

6.34. Помещение - 34,00 кв.м /стая № 5/, намиращо се в гр. Перник, кв. 

„Ралица“,                  ул. „Света Петка” № 63, ет. 2, АОС № 12395/ 15.05.2018 г. за 

търговска дейност или офис. 

6.35. Помещения – 25,00 кв. м /стая № 6 и стая № 6 а/, намиращи се в гр. 

Перник,                  кв. „Ралица”, ул. „Света Петка” № 63, ет. 2, АОС № 12395/ 

15.05.2018 г., за търговска дейност или офис. 

6.36. Помещение – 22,00 кв. м /стая № 7/, намиращо се в гр. Перник, кв. 

„Ралица”, ул. „Света Петка” № 63, ет. 2, АОС № 12395/ 15.05.2018 г., за търговска 

дейност или офис.                        

 

7. Описание на имотите за отдаване под наем на терени и помещения 

от Общинско предприятие „Пазари” 
 

7.1. ул. „Васил Левски”: 



7.1.1.Павилион №15 от 4,00 кв.м, намиращ се на ул. „Васил Левски, ЦГЧ, гр. 

Перник - за продажба на промишлени стоки. 

7.1.2. Павилион №22 от 4,00 кв.м, намиращ се на ул. „Васил Левски, ЦГЧ, гр. 

Перник - за продажба на промишлени стоки. 

7.1.3. Павилион №25 от 4,00 кв.м, намиращ се на ул. „Васил Левски, ЦГЧ, гр. 

Перник - за продажба на промишлени стоки. 

7.1.4. Терен от 10,53 кв.м, намиращ се на ул. ”Васил Левски”, ЦГЧ, гр. Перник - 

за разполагане на преместваемо съоръжение за извършване на търговска дейност. 

7.1.5. Терен от 12,95 кв.м, намиращ се на ул. ”Васил Левски”, ЦГЧ, гр. Перник - 

за разполагане на преместваемо съоръжение за извършване на търговска дейност. 

 

7.2. ул. „Отец Паисий“: 

7.2.1. Павилион от 19,44 кв.м и терен от 80,44 кв.м, намиращ се на ул. „Отец 

Паисий”,  гр.  Перник, ЦГЧ - за извършване на търговска дейност. 

 

7.3. ул. „Раковска”: 

7.3.1. Терен от 4,06 кв.м, намиращ се на ул. „Раковска”, кв.226 по плана на гр. 

Перник, ЦГЧ - за разполагане на преместваемо съоръжение за извършване на търговска 

дейност. 

7.3.2. Магазин от 23,30 кв.м, намиращ се на ул. „Раковска”, кв.226 по плана на 

гр.Перник, ЦГЧ - за извършване на търговска дейност; 

7.3.3. Магазин от 30,30 кв.м, намиращ се на ул. „Раковска” кв.226 по плана на гр. 

Перник, ЦГЧ - за извършване на търговска дейност; 

7.3.4. Магазин от 24,32 кв.м, намиращ се на ул. „Раковска”  кв.226 по плана на 

гр.Перник, ЦГЧ - за извършване на търговска дейност; 

7.3.5. Магазин от 9,00 кв.м, намиращ се на ул. „Раковска”  кв.226 по плана на гр. 

Перник, ЦГЧ - за извършване на търговска дейност; 

7.4. ул. „Миньор”: 

7.4.1. Магазин от 22,40 кв.м, намиращ се на ул. „Миньор”, кв.226 по плана на гр. 

Перник, ЦГЧ - за извършване на търговска дейност; 

7.4.2. Магазин от 22,40 кв.м, намиращ се на ул. „Миньор”, кв.226 по плана на гр. 

Перник, ЦГЧ -за извършване на търговска дейност.  

 

7.5. Пазар „Земеделски производители“ кв.226 по плана на гр. Перник, ЦГЧ: 

7.5.1. Терен от 9,00 кв.м, намиращ се на пазар „Земеделски производители”, 

кв.226 по плана на гр. Перник, ЦГЧ - за разполагане на преместваемо съоръжение за 

извършване на услуги и складова дейност. 

7.5.2. Терен от 5,00 кв.м, намиращ се на пазар „Земеделски производители”, 

кв.226 по плана на гр. Перник, ЦГЧ - за разполагане на преместваемо съоръжение за 

извършване на услуги и складова дейност. 

7.5.3. Терен от 5,00 кв.м, намиращ се на пазар „Земеделски производители”, 

кв.226 по плана на гр. Перник, ЦГЧ -за разполагане на преместваемо съоръжение за 

извършване на услуги и складова дейност. 

7.5.4.Терен от 9,00 кв.м, намиращ се на пазар „Земеделски производители”, 

кв.226 по плана на гр. Перник, ЦГЧ - за разполагане на преместваемо съоръжение за 

извършване на услуги и складова дейност. 



 

 7.6 Пазар „Кракра”- ЦГЧ: 

1. Терен №15 от 6,25 кв.м, намиращ се на пазар Кракра ЦГЧ за разполагане на 

преместваемо съоръжение за извършване на търговска дейност. 

 

ІV. Обекти публична общинска собственост, за които е необходимо 

отчуждаване на частни имоти. 
 

1.  гр. Перник: 

              1.1 Улица с осови точки 808-1262, кв. 208 и кв. 209, кв. „ЦГЧ“.  

              1.2 Улица с осови точки 865-866-867-867а, кв. 242 „ЦГЧ“ и кв. 162, кв. 162а, кв. 

“Твърди ливади“. 

         1.3 Улица с осови точки 8016-5016-9087, кв. 18 и кв. 18б, ПИ 503, 284, 286 и 

280,               кв. “Клепало“. 

       1.4 Улица с осови точки 693-9694, кв. 141, кв. 142, кв. “Васил Левски“,                                        

ПИ 55871.509.216, 55871.509.209, 55871.509.218. 

        1.5 Улица с осови точки 574-740-734, кв. 151 и кв. 9131, кв. ”Васил Левски“,                          

ПИ 55871.509.84.                              

      1.6 Разширение на централен гробищен парк ПИ 55871.617.24, 55871.617.43, 

55871.617.44, 55871.617.45, 55871.617.46, 55871.617.47, 55871.617.48 и 55871.617.23 по 

кадастралната карта на гр. Перник и ПИ 20986.35.503, 20986.35.507, по кадастралната 

карта на с. Дивотино. 

             1.7  УПИ I, кв. 8, кв.  “Рудничар“.   

             1.8  Улица с осови точки 9154-8154, кв. 26 и  кв. 40, кв. “ Стара Тева“. 

1.9  Улица с осови точки 168-145-146, кв. 27 и  кв. 29, кв. “ Стара Тева“. 

             1.10 Улица с осови точки 8012-8013-8014-8015-5016-8017-8018-8018-8019-8020,               

кв. 159, кв. 162 и кв. 552, пътен възел при „Промишлена зона Стомана“. 

 1.11 ПИ 55871.514.9576, 55871.514.9577, 55871.514.820, 55871.514.2293, 

55871.514.2500 – попадащи в УПИ III - за парк и летен театър, кв. 113, кв. „Изток“. 

            1.12 УПИ ХХІ- За парк и спортен комплекс, кв. 130 (стадион “Металург”), 

кв.„Изток“, ПИ 55871.514.9536. 

            1.13 Улица с осови точки 1001-1000-814, кв. 130 и кв. 135, ПИ 55871.514.6433, 

 кв. „Изток“. 

            1.14 Улица с осови точки 13-29, кв. 6 и кв. 7 – ПИ 55871.515.6992, 

55871.515.6991, 55871.515.6082, 55871.515.6083,  кв. “Изток“. 

             1.15 Улица с осови точки 15-28, кв. 5 и кв. 6 – ПИ 55871.515.6418, 55871.515.6966,  

кв. „Изток“. 

            1.16 Улица с осови точки 82-157-281-299-1305, кв.  415 и кв.  416, кв. „Бела вода“. 

            1.17 Улица с осови точки 109-114-113-112-102, кв. 404 и кв. 412, кв. “Бела вода“. 

            1.18 Улица с осови точки 197-396, кв. 12,  кв. “Църква“. 

            1.19 Улица с осови точки 285-284-283-279, кв. 92, кв. 93 и кв. 104,  кв. “ Църква“. 

            1.20 ПИ 55871.14.3, 55871.14.6, 55871.14.8, 55871.14.17, 55871.14.14, 

55871.14.19, 55871.56.9 по кадастралната карта на гр. Перник, кв. “Църква“ за 

разширение на гробищен парк. 

            1.21 Улица с осови точки 583-1327-1342-1343-1344-1345, кв. 113, кв. ”Изток“,                         

ПИ 55871.514.8075, 55871.514.8013. 



            1.22 Улица с осови точки 5103-5101-51-53, между кв. 18б, кв. 17 и кв. 13, кв. 

”Изток“.    

           1.23 Улица с осови точки 283-82000, между кв. 9, и кв. 2, кв. ”Изток“.                                     

2.  с. Драгичево 

2.1 Улица с осови точки  36-35-34-33-32-31-30-25, кв. 38 и кв. 40. 

2.2 Разширение на гробищния парк ПИ 23251.5.69, 23251.5.275, 23251.5.210 по 

кадастралната карта на с. Драгичево. 

2.3 ПИ 11.60, 11.51, 11.54, 11.68, 11.76, 11.59, 11.53, 33.5, 33.6, 34.1, 5.127, 5.70,  

5.115, 5.276 по кадастралната карта на с. Драгичево – за футболно игрище. 

2.4 Улица с осови точки 161-192-189-188-187-186-185-184-183-179, кв. 24 и кв. 25. 

 3.  с. Рударци 

3.1  Улица с о. т. 708-709-710-711-712-713-714, кв. 126, кв. 127 и кв. 120, ПИ 1778. 

3.2  Улица с осови точки 9001-265, кв. 76, ПИ 1054. 

3.3  Улица с осови точки 153-154, кв. 119 и 9111, ПИ 1542. 

4.  с. Кралев дол 

      4.1  ПИ 39387.38.9, 39387.38.10, 39387.38.11 по кадастралната карта на с. Кралев 

дол – за гробищен парк. 

5.  с. Големо Бучино   

5.1   Улица с осови точки 148-149, кв. 22 и кв. 49 

5.2   Улица с осови точки 194-205-193, кв. 41 и кв. 43 

5.3   Улица с осови точки 126-1262-1261-125-1251-124, кв. 24 

5.4  ПИ 15504.5.70, 15504.5.4, 15504.47.28, 15504.4.51, 15504.4.50, 15504.4.33, 

15504.4.26, 15504.4.28, 15504.4.79, 15504.4.119 по кадастралната карта на с. Големо 

Бучино - за пътен възел на АМ „Люлин”. 

5.5  Разширение на гробищен парк ПИ 15504.8.247, 15504.8.321, 15504.8.282 по 

кадастралната карта на с. Големо Бучино. 

5.6 ПИ 15504.9.249 по кадастралната карта с. Големо Бучино - за стадион. 

5.7  Улица-тупик с осови точки 46-47-48, кв. 6 и кв. 13 

5.8  Улица с осови точки 36-37-38, кв. 6 и кв. 5 

5.9. Улица с осови точки 151-158 между кв. 28 и кв. 29 

6.  с. Студена 

6.1   Улица с осови точки 41-49-50, кв. 17 и кв. 18. 

6.2   Улица с осови точки 179-178, кв. 52. 

6.3   Улица с осови точки 499-6010-7010-8010-9010, кв. 113 и кв. 114. 

6.4 ПИ 70038.35.64, 70038.35.48, 70038.35.61, 70038.35.54, 70038.35.49, 

70038.35.50,  70038.69.33, 70038.35.916, 70038.35.55, 70038.35.915 по кадастралната 

карта на с. Студена  – за парк и спортен комплекс. 

7. гр. Батановци. 

7.1. ПИ 72223.19.25, 72223.19.24, 72223.19.23, 72223.19.22, 72223.19.21, 

72223.19.10 по кадастралната карта на гр. Батановци - за разширение на гробищен парк.  

8. с. Витановци. 

   8.1 ПИ 11288.22.1 по кадастралната карта на с. Витановци - за помпена станция за 

питейна вода. 

   8.2 ПИ 11288.19.7, 11288.19.6, 11288.19.5, 11288.19.4, 11288.19.1, 11288.19.2, 

11288.19.3, 11288.19.8, 11288.19.9, 11288.19.10, 11288.19.11, 11288.19.12, 11288.19.13, 

11288.19.14, 11288.19.15, 11288.19.16, 11288.19.17, 11288.19.18, 11288.19.19, 



11288.19.20, 11288.19.21, 11288.19.22, 11288.19.81, 11288.19.79, 11288.19.24, 

11288.19.25, 11288.19.26 по кадастралната карта на с. Витановци – за футболно игрище. 

9. с. Люлин. 

        9.1  Улица с осови точки 91-92, кв. 16. 

        9.2 ПИ 44656.41.3 по кадастралната карта на с. Люлин - разширение на гробищен 

парк. 

        9.3 Части от ПИ 44656.25.129, 44656.25.130, 44656.25.151, 44656.25.131, 

44656.25.150, 44656.25.133, 44656.25.132, 44656.25.134 по кадастралната карта на с. 

Люлин -  за „Рехабилитация и реконструкция на път: Дивотино – Люлин - Г. Бучино”. 

       9.4 Улица с осови точки 409-410-411-412-414-415-416 до 419 до УПИ І-„За 

третиране на битови отпадъци – рекултивация и възстановяване“. 

10.  с. Кладница 

            10.1  Улица с осови точки 41-49-50, кв. 17 и кв. 18. 

10.2 ПИ 37174.39.43, 37174.39.37, 37174.39.33, 37174.39.17, 37174.39.39 по 

кадастралната карта на с. Кладница, за разширение на гробищен парк. 

10.3  УПИ VIII, кв. 25 за спортен терен, ПИ №1490  

10.4  Улица с осови точки 314-315-316-317-319, кв. 63 и кв. 64 

10.5 Ремонтно възстановителни работи на път III – 1003 „ Път I – 1 Рударци – 

Кладница” от км. 4 + 500 до км. 5+200 ПИ №№ 37174.37.2, 37174.37.3, 37174.36.1, 

37174.52.2, 37174.51.2 по кадастралната карта на с. Кладница. 

 11. с. Мещица 

   11.1.Разширение на гробищен парк ПИ 48037.71.14, 48037.71.15, 48037.71.16, 

48037.71.17, 48037.71.19 по кадастралната карта на с. Мещица. 

12. с. Лесковец 

      12.1. Резервоар, изравнител и водопровод ПИ 43428.22.9 по кадастралната карта 

на с. Лесковец. 

      12.2. Разширение на гробищен парк ПИ 43428.11.65 по кадастралната карта на с. 

Лесковец.    

      12.3. Трасе и сервитут на част от път III – 6032 Лесковец - Батановци от км. 4 + 

850 до км. 5 + 150 ПИ 43428.8.8, 43428.8.9, 43428.8.12, 43428.8.13, 43428.8.15, 

43428.8.19, 43428.8.21, 43428.8.22, 43428.40.2, 43428.10.16, 43428.9.15, 43428.9.12, 

по кадастралната карта на с. Лесковец. 

13. с. Богданов дол 

 13.1. УПИ I -162, кв. 2 - Разширение на гробищен парк   

 13.2. Улица „Китка” с осови точки 9-10, кв. 12 

14. с. Боснек 

            14.1. ПИ №05760.59.3 по кадастралната карта на с. Боснек - за гробищен парк. 

15. с. Расник 

 15.1 Улица-тупик от о.т. 41 до УПИ V-175, кв. 11. 

      15.2 ПИ 62219.53.15, 62219.53.11 по кадастралната карта на с. Расник - За 

„Резервоар“. 

            15.3 Улица с о. т. 23-20, кв. 3  

16. с. Черна гора 

16.1 Улица с о. т. 60-61 между кв. 24 и кв. 25; ПИ 1067, 1066, 1477, 1065, 1471, 

1070 по регулационния план на с. Черна гора. 

 



                                                           

 

 

  КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК:   

  СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ /П/ 

 

 


