Препис - извлечение
От Протокол № 31/26.04.2022 г.
На Общински съвет Монтана
08-01-115/12.04.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община
Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за
изработване на проект за Подробен устройствен план - парцеларен план /ПУП-ПП/ за
елементи на техническата инфраструктура – пътна връзка за поземлен имот/ПИ/ с
проектен идентификатор 48489.4.598 по кадастралната карта/КК/ на гр. Монтана.

Решение
№ 700
На основание чл. 21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 134 ал. 1, т. 1, чл. 124, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство
на територията, във връзка с чл. 125 от Закона за устройство на територията

Общински съвет Монтана
Реши:
1. Разрешава на Дирекция „Общинска собственост”, Валери *** Илиев и „НИКИ
1000” ЕООД, ЕИК 2004337971, със седалище и адрес на управление гр. Монтана, ж.к.
„Младост” бл. 29, вх.Д, ап. 9, представлявано от управителя Николай *** Богданов да
възложат изготвяне на проект за подробен устройствен план - парцеларен план за елемент на
техническата инфраструктура – пътна връзка на км. 0+831 дясно на път „Пътна връзка
Видин-Монтнана” към пътен възел на км. 113+961 на новоизграден участък на път І-1/Е 79/
обходен при община Монтана път на гр. Монтана, като части от ПИ с идентификатори
48489.4.345, 48489.4.442, 48489.4.568, 48489.4.396 и 48489.4.571 по КК на гр. Монтана се
обединят в ПИ с проектен идентификатор 48489.4.598 по КК на гр. Монтана.
2. Одобрява приложеното задание.
Проектът да се изработи в цифров и графичен вид съгласно чл. 116а от ЗУТ в
обхват: ПИ с идентификатори 48489.4.345, 48489.4.442, 48489.4.568, 48489.4.396 и
48489.4.571 по кадастралната карта на гр. Монтана, при спазване на изискванията на Закона
за устройство на територията и свързаните с него нормативни актове и с обем и съдържание,
съгласно Наредба №8/14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове.
Проектът да се съгласува с положителни писмени становища със заинтересованите
централни и териториални администрации, и със специализираните контролни органи и
експлоатационни дружества.
Решението да се разгласи с обявление по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.
На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване.
Забележка: Решението се прие с 30 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се”

Председател:…………………
/инж. Иво Иванов/

