
 

 

08-01-8/13.01.2023 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на 

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

подробен устройствен план - план за регулация (ПУП-ПР) за урегулиран поземлен имот 

(УПИ) I, кв.55 (поземлен имот с идентификатор 04251.501.590 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Благово, общ. Монтана) и част от площадно пространство 

по действащия регулационен план на с.Благово, община Монтана с ОТ 3-25-26-6 

(поземлен имот с идентификатор 04251.501.589 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Благово, община Монтана). 

Решение 

№ 894 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл.134, ал.2, т.6 от Закона за устройство на територията и чл.6, ал.1 от 

Закона за общинската собственост  
Общински съвет Монтана 

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

план- план за регулация за урегулиран поземлен имот (УПИ) I, кв.55 и част от площадното 

пространство с ОТ 3-25-26-6 по регулационния план на с. Благово, общ. Монтана, с който 

част от площадното пространство с ОТ 3-25-26-6 (част от поземлен имот с идентификатор 

04251.501.589 по кадастралната карта и кадастралните регистри на  с. Благово, община 

Монтана) с площ 877.00 кв. м се присъединява към урегулиран поземлен имот (УПИ) І, кв.55 

по действащия регулационен план на с. Благово (поземлен имот с идентификатор 

04251.501.590 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Благово, общ. Монтана)  

като се образува нов урегулиран поземлен имот (УПИ) І, кв.55 с площ 1205.00 кв. м с 

конкретно предназначение “за обществено обслужване”, съгласно скица-предложение. 

2. Обявява за частна общинска собственост 877.00 кв. м, които са част от площадното 

пространство с ОТ 3-25-26-6 по регулационния план на с. Благово, общ. Монтана (част от 

поземлен имот с идентификатор 04251.501.589 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на  с. Благово, община Монтана и се включват в новообразувания урегулиран 

поземлен имот (УПИ) І в кв.55 по регулационния план на с. Благово, общ. Монтана. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на горното решение. 

 

Забележка: Решението се прие поименно с 30 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

 

 

 

Председател:………………… 

/инж. Иво Иванов/  

 Препис - извлечение 

 От Протокол № 42/26.01.2023 г. 

 На Общински съвет Монтана 


