
13.01.2020 г. 

ОБЯВЛЕНИЕ 

№ 7000-514 /2/ от 10.01.2020 г. 

Община Брезник, област Перник, дирекция „ТСУ и ЕИ” на 

основание чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, 
обявява на заинтересуваните страни, че е постъпило заявление Вх. № 

7000-514 /18.12.2019 г. от „Трейс Рисорсиз” ЕООД, за приемане и 
одобряване на изработен проект за Подробен устройствен план - 

Парцеларен план / ПУП-ПП / за трасе и сервитут на система от шест 
(6) броя шахтови кладенци, тръбопроводи, кабел за управление на 

автоматиката, ел. захранване 20 КV на помпена станция в УПИ І-49.84 
„За производствени, складови дейности и техническа инфраструктура” 

в кв. 132 по ПУП- ПРЗ на гр. Брезник. 
ПУП - Парцеларен план предвижда трасето на водопроводите да 

премине през ПИ с №№06286.49.5, 06286.49.11, 06286.49.81, 
06286.49.70, 06286.49.83, по КККР на гр. Брезник, представляващи 

земеделска земя с НТП „Нива”, ПИ с №06286.49.66 по КККР на гр. 
Брезник, представляващ земеделска земя с НТП „За селскостопански, 

горски, ведомствен път”, ПИ с № 06286.49.71, по КККР на гр. Брезник, 

представляващ територия заета от води и водни течения с НТП „Водно 
течение, река” и ПИ с № 06286.49.72 по КККР на гр. Брезник, 

представляващ земеделска земя с НТП „Деградирала орна земя”. 
Четири броя от шахтовите кладенци ще се изграждат в 

територията на землището на гр. Брезник. 
В землището на с. Конска, община Брезник ще се изградят два 

броя шахтови кладенци, като трасето на водопроводите ще премине 
през ПИ с №№ 41126.13.106, 41126.13.107, 41126.13.108, 41126.57.4 

по КККР на с. Конска, представляващи земеделска земя с НТП „Нива”, 
ПИ с №41126.0.292, по КККР на с. Конска, представляващ земеделска 

земя с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път”, ПИ с № 
41126.0.301 по КККР на с. Конска, представляващ земеделска земя с 

НТП „Изоставена орна земя”, ПИ с № 41126.0.302 по КККР на с. 
Конска, представляващ територия на транспорта с НТП „За местен път” 

и ПИ с №41126.0.299 по КККР на с. Конска, представляващ територия 

заета от води и водни течения с НТП „Водно течение, река”. 
Изработеният проект на ПУП - ПП се намира в дирекция „ТСУ и 

ЕИ” при Община Брезник и може да бъде прегледан всеки присъствен 
ден. 

Заинтересуваните страни в едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник” Брой 3/10.01.2020 г. могат да направят писмени 

възражения, предложения и искания по проекта за ПУП-ПП, до 
общинска администрация гр. Брезник, на основание чл.128, ал.5 от 

ЗУТ. 
 


