
 

 
08-01-71/09.03.2022 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на подробен 
устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за елементи на техническата 
инфраструктура-пътна връзка на км. 0+831 дясно на път „Пътна връзка Видин-
Монтана“ към пътен възел на км. 113+961 на новоизграден участък на път I-1/E 79/ 
обходен път на гр. Монтана от части от поземлени имот /ПИ/ с идентификатори 
48489.4.345, 48489.4.442, 48489.48489.4.568, 48489.4.396 и 48489.4.571 по кадастралната 
карта/КК/ на гр. Монтана. 

Решение 

№ 665 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 30, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за опазване на 
земеделските земи и във връзка с чл. 124а, ал. 1, ал. 5 от Закона за устройство на 

територията 

Общински съвет Монтана 

Реши: 
1. Дава съгласие за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план 

– парцеларен план (ПУП-ПП) за елементи на техническата инфраструктура-пътна връзка на 
км. 0+831 дясно на път „Пътна връзка Видин-Монтана“ към пътен възел на км.113+961 на 
новоизграден участък на път I-1/E 79/ обходен път на гр. Монтана от части от поземлени 
имот /ПИ/ с идентификатори 48489.4.345, 48489.4.442, 48489.48489.4.568, 48489.4.396 и 
48489.4.571 по кадастралната карта/КК/ на гр. Монтана, като засегнатите площи от 
общинските поземлени имоти: 48489.4.442 – площ 110.00 кв. м.; 48489.4.345 – площ – 12.00 
кв. м. и 48489.4.568 - 15.00 кв. м. се присъединят към новообразувания поземлен имот с 
проектен идентификатор 48489.4.598 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 
Монтана, съгласно приложената скица с предложение. 

2. Дава съгласие за промяна на предназначението на засегнатите части от поземлени 
имоти, публична общинска собственост както следва: 110.00 кв. м. от поземлен имот с 
идентификатори: 48489.4.442 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 
Монтана с начин на трайно ползване: за селскостопански, горски и ведомствен път; 12.00 кв. 
м. от поземлен имот с идентификатор 48489.4.345 по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на гр. Монтана, с начин на трайно ползване: за селскостопански, горски и 
ведомствен път и 15.00 кв. м. от поземлен имот с идентификатор 48489.4.568 по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана  с начин на трайно ползване: 
за селскостопански, горски и ведомствен път от земеделска територия в територия на 
транспорта за изграждане на обект „Пътна връзка - кръстовище Лъката“, с цел бъдещо 
развитие на региона и осъществяване на „Транспортен и логистичен“ достъп до имотите. 

 
Забележка: Решението се прие поименно с 26 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

 

 

Председател:………………… 

/инж. Иво Иванов/  

 Препис - извлечение 

 От Протокол № 30/24.03.2022 г. 

 На Общински съвет Монтана 


