
 

08-01-187/12.07.2022 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на 

Община Монтана, относно даване съгласие за изработване на проект за подробен 

устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за елементи на техническата 

инфраструктура - второстепенен път с обхват поземлен имот с идентификатор 

48489.4.481 и част от поземлен имот с идентификатор 48489.4.335 по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на гр.Монтана и за изработване на изменение на 

подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за част от улица с ОТ  1351-

1354 и за част от улица с ОТ 1346-946 по действащия ПУП на VIII микрорайон, гр. 

Монтана за изграждане на пътна връзка на км 82+940, ляво в поземлен имот с 

идентификатор 48489.6.96 по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

гр.Монтана. 

Решение 

№ 763 
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 и чл.134, ал.2 т.6 от 

Закона за устройство на територията 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

 
1. Дава съгласие за изработване на проект за подробен устройствен план – 

парцеларен план (ПУП-ПП) за елементи на техническата инфраструктура - 

второстепенен път с обхват поземлен имот с идентификатор 48489.4.481 и част 

от поземлен имот с идентификатор 48489.4.335 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Монтана, с който се предвижда поземлен имот с 

идентификатор 48489.4.481 по кадастралната карта и кадастралните регистри 

на гр. Монтана  да се разшири с част от поземлен имот с идентификатор 

48489.4.335, като на новообразуваният поземлен имот се промени 

предназначението и се определи ново конкретно предназначение „местен път“, 

вид територия „За територия на транспорта“, съгласно приложената скица-

предложение. 

2. Дава съгласие за промяна на предназначението на поземлен имот с 

идентификатор 48489.4.481 по кадастралната карта и кадастралните регистри 

на гр.Монтана с начин на трайно ползване: за селскостопански, горски и 
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ведомствен път от земеделска територия в територия на транспорта с начин на 

трайно ползване „местен път”. 

3. Обявява за публична общинска собственост 55.00 (петдесет и пет) кв.м 

(част от поземлен имот с идентификатор 48489.4.335), частна собственост, 

отстъпени безвъзмездно на община Монтана, включени в новообразуваният 

поземлен имот с конкретно предназначение „местен път“, вид територия „За 

територия на транспорта“. 

4. Дава съгласие за изменение на подробен устройствен план – план за 

регулация (ПУП-ПР) за част от улица с ОТ  1351-1354 и за част от улица с ОТ 

1346-946 по действащия подробен устройствен план на VIII микрорайон, гр. 

Монтана за изграждане на пътна връзка на км 82+940, ляво в поземлен имот с 

идентификатор 48489.6.96 по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

гр. Монтана, с която да се осигури транспортен достъп до поземлен имот с 

идентификатор 48489.4.335 и комуникационна свързаност на бул. „Александър 

Стамболийски“ и ул. „Филип Станиславов“, които са  в урбанизираната 

територия на гр. Монтана.  

5. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на горното 

решение. 

 

 

Забележка: Решението се прие поименно с 29 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

 

 

 

Председател:………………… 

/инж. Иво Иванов/  


