Публичен регистър на актовете за изработване на устройствени планове и на измененията им
№ Заповед или
решение на
общински
съвет

1

110

2

298

3

176

4

182

5

6

297

427

Дата на Наименование на проекта за изменение ПУП
издаване

Местонахождение

проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ в обхват част от УПИ I в кв. 251 с конкретно
предназначение "За озеленяване" с който да се образува нов УПИ XIII в кв.251 в които са
22.1.2019 включени части от поземлени имоти с идентификатори 48489.14.3, 48489.15.156 и
48489.14.1 по КК на гр. Монтана, попадащи в част от УПИ I по действащия ПУП на ж.к.
"Младост 2", гр. Монтана.
комплексен проект за инвестиционна инициатива с обхват: УПИ V в кв. 138 по
действащия подробен устройствен план на гр. Монтана, общ. Монтана, със следните
самостоятелни съставни части:
- Проект за изменение на подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за
урегулиран поземлен имот (УПИ) V в кв. 138 по действащия подробен устройствен план
20.2.2019
на гр. Монтана, общ. Монтана.
- Инвестиционен идеен проект за жилищна сграда с гараж – етапно изпълнение:
Първи етап – жилищна сграда на три етажа с гараж;
Втори етап – пристрояване на четири етажа.

в УПИ I, кв. 251 по
действащия ПУП на гр.
Монтана

проект за изменение на ПУП - ПР за УПИ XVIII, кв. 144 по действащия ПУП на централна
4.2.2019 градска част, гр. Монтана, като с палн за регулация стълбището към сградата да се включи
в УПИ XVIII, съгласно скицата - предложение
проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване за
УПИ II и част от улично пространство с ОТ 360-361-362 в кв. 174 по действащия подробен
устройствен план на Централна градска част гр. Монтана, като с плана за регулация да се
промени регулационната линия между УПИ II и част от улично пространство с ОТ 360-3614.2.2019
362 в кв. 174, а с плана за застрояване в новообразувания УПИ II се запазват
съществуващите заварени сгради и се предвижда свободно ниско застрояване, показано с
ограничителни линии на застрояване

в УПИ XVIII, кв. 144 по
действащия ПУП на ЦГЧ на
гр. Монтана
УПИ II и част от улично
пространство с ОТ 360-361362 в кв. 174 по
действащия подробен
устройствен план на
Централна градска част гр.
Монтана

в УПИ V, кв. 138 по
действащия ПУП на гр.
Монтана

комплексен проект за инвестиционна инициатива със следните самостоятелни части:
в УПИ XXII в кв. 6 по
- Проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване действащия ПУП на СПЗ на
(ПУП-ПРЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) XXII в кв. 6 по действащия подробен
гр. Монтана
устройствен план на СПЗ на гр. Монтана, общ. Монтана, с който да се промени
20.2.2019 отреждането в "запроизводствено - складова дейност и трафопост" и да се предвиди ново
средно свободно застрояване.
- Инвестиционен технически проект за трафопост 1000 kVA с КРУ и захранващ кабел 20kV

проект за изменение на подробен устройствен план- План за регулация и застрояване за
УПИ VІ и УПИ VIII, кв. 7 по действащия подробния устройствен план на Стара промишлена
зона, гр.Монтана, като с план за регулация /ПР/ се промени вътрешната регулационна
линия между УПИ VIІІ и УПИ VI, като се запазва конкретното предназначение за УПИ VI „За
12.3.2019
производствена дейност”, за УПИ VIII „За техническа инфраструктура” без застрояване, а с

УПИ VІ и УПИ VIII, кв. 7 по
действащия подробния
устройствен план на Стара
промишлена зона,
гр.Монтана

план за застрояване /ПЗ/ в УПИ VІ да се запази съществуващото застрояване и се
предвижда ново свободно застрояване показано с ограничителни линии

7

8

9

453

454

455

Комплексен проект за инвестиционна инициатива с обхват: УПИ III, кв. 64 по действащия УПИ III, кв. 64 по
ПУП на гр. Монтана със следните самостоятелни части: -Проект за изменение на ПУП-ПЗ за действащия ПУП на гр.
УПИ III, кв. 64, с който да се предвиди запазване на заварената сграда като свободно
Монтана
18.03.2019г.
застрояване и нейното пристрояване и надстрояване с височина да 10 м. и инвестиционен
проект за реконструкция, пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда.
Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V и част от уличното пространство с ОТ 1207-А в
кв. 166 по действащия ПУП на СПЗ, гр. Монтана, като с ПР се промени уличната
регулационна линия и част от уличното пространство с ОТ 1207-А се включи в УПИ V, кв.
166 с конкретно предназначение "ДАП-Пътнически автотранспорт", изменя се дворищната
регулация от юг, като регулационната линия се поставя по имотната граница между ПИ с
идентификатор 48489.5.39 по КК на гр. Монтана и ПИ с идентификатор 48489.5.41, а от
изток имотната граница между ПИ с идентификатор 48489.5.39 по КК на гр. Монтана и ПИ
18.03.2019г.
с идентификатор 48489.5.356 по КК на гр. Монтана се поставя по регулационната линия на
УПИ V. С ПЗ в УПИ V се запазват съществуващите заварени сгради с идентификатори
48489.5.39.1, 48489.5.39.2, 48489.5.39.4, 48489.5.39.5, 48489.5.39.6, 48489.5.39.7,
48489.5.39.8, 48489.5.39.9, 48489.5.39.11, 48489.5.39.13, 48489.5.39.14 и 48489.5.39.15 по
КК на гр. Монтана и се предвижда ново свободно застрояване с височина до 10м.

проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ V от кв. 2 по действащия ПУП на кв. Кошарник на
гр. Монтана, с който да се предвиди регулационните линии на УПИ V да съвпаднат с
18.3.2019
имотните граници на ПИ с идентификатор 48489.15.46 по кадастралната карта на гр.

Монтана

УПИ V и част от уличното
пространство с ОТ 1207-А в
кв. 166 по действащия ПУП
на СПЗ, гр. Монтана

УПИ V от кв. 2 по
действащия ПУП на кв.
Кошарник на гр. Монтана

10

11

12

13

525

582

593

634

14

643

15

659

Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I, кв. 30 по действащия ПУП на III и IV
микрорайон, гр. Монтана, като с ПР се образуват два нови УПИ: УПИ I, кв. 30 с конкретно
26.03.2019г. предназначение "за озеленяване" и УПИ Х с конкретно предназначение "За обществено
обслужване", а с ПЗ в новообразувания УПИ Х да се предвиди ново свободно застрояване
с височина до 10 м.
Проект за измениние наПУП-ПР за УПИ Х, кв. 5 по действащия ПУП на ж.к. Младост 1, гр.
Монтана, с който да се промени конкретното предназначение от "за обществено
01.04.2019г.
обслужване" в "за производствена дейност и обществено обслужване"

УПИ I, кв. 30 по действащия
ПУП на III и IV микрорайон,
гр. Монтана

УПИ Х, кв. 5 по действащия
ПУП на ж.к. Младост 1, гр.
Монтана

Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VI и УПИ VII, кв. 11 по действащия ПУП на кв.
УПИ VI и УПИ VII, кв. 11 по
Кошарник, гр. Монтана, с което да се промени регулационната линия между УПИ VI и УПИ действащия ПУП на кв.
VII, а регулационните линии на УПИ VII към УПИ V и УПИ VIII се променят така, че да
Кошарник, гр. Монтана
съвпаднат с кадастралната граница на ПИ с идентификатор 48489.15.600 по КК на гр.
02.04.2019г.
Монтана. За новообразуваните УПИ VI и УПИ VII да се запази отреждането им "за
жилищно строителство", като с изменение на ПЗ се запазват съществуващите сгради
съгласно ПУП и се предвиди ново ниско свободно застрояване
Комплексен проект за инвестиционна инициатива с части: 1.Проект за изменение на ПУП ПИ с идентификатори
за ПИ с идентификатор 48489.4.572 по КК на гр. Монтана и ПИ с идентификатор
48489.4.572 и 48489.4.573
48489.4.573 по КК на гр. Монтана, с който се променя границата между двата имота, като по КК на гр. Монтана
от ПИ с идентификатор 48489.4.573 се придават 60,0 кв. м. към ПИ с идентификатор
08.04.2019г.
48489.4.572 и предназначението на новообразувания ПИ с идентификатор 48489.4.574 се
допълва и става "за жилищно застрояване и обществено обслужване" и 2. Инвестиционен
проект за контролно диагностичен пункт в ПИ с идентификатор 48489.4.574
Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване
(ПУП-ПРЗ) за част от улично пространство с ОТ 175-176-178-179-182 по действащия
кадастрален и регулационен план на с. Долно Белотинци, община Монтана, с което
изменение се предвижда образуване на нов УПИ VII в кв. 56 с конкретно предназначение
„За рециркулационни системи”.

улица с ОТ 175-176-178-179182 по действащия
кадастрален и
8.4.2019
регулационен план на с.
Долно Белотинци, община
Монтана
Проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ VI, кв. 25 по действащия ПУП на кв. Кошарник, гр. УПИ VI, кв. 25 по
Монтана, с което регулационната линия към УПИ VII да се постави в съответствие с
действащия ПУП на кв.
10.04.2019г.
имотната граница на ПИ с идентификатор 48489.15.597 по КК на гр. Монтана.
Кошарник, гр. Монтана
Поземлени имоти 701.2 и
701.86 по плана на
новообразуваните имоти
на местност БърдотоКонички дол, землище с.
Долна Вереница, община
Монтана

1053

Разрешава се изготвяне на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на
поземлени имоти 701.2 и 701.86 по плана на новообразуваните имоти на местност
28.03.2019г. Бърдото-Конички дол, землище с. Долна Вереница, община Монтана за промяна на
предназначението на земеделска земя в „За вилно строителство” с който да се предвиди
ново ниско свободно застрояване

1054

Разрешава се изготвяне на проект за подробен устройствен план – план за
застрояване на поземлен имот 670.643 по плана на новообразуваните имоти на
местност Парта, землищата на гр. Монтана и с. Долна Вереница, община Монтана за
28.03.2019г.
промяна на предназначението на земеделска земя в „За жилищно строителство” с
който да се предвиди ново ниско свободно застрояване при спазване на
показателите

1055

Разрешава се изготвяне на проект за подробен устройствен план – план за
застрояване на поземлен имот с идентификатор 48489.170.659 по кадастралната
28.03.2019г. карта на гр. Монтана, местност Парта, землище гр. Монтана за промяна на
предназначението на земеделска земя в „За вилно строителство” с който да се
предвиди ново ниско свободно застрояване

19

800

Комплексен проект за инвестиционна инициатива с части: 1. Проект за изменение на плана на с. Долна Рикса,
ПУП-ПРЗ за УПИ I и УПИ II, кв. 48 по плана на с. Долна Рикса, общ. Монтана,
общ. Монтана
като с ПР се предвижда вътрешните регулационни линии на УПИ II към УПИ III да
се поставят в съответствие със съществуващите граници на имот № 138 по
30.04.2019г. кадастралния план на с. Долна Рикса, общ. Монтана и УПИ I и новообразуваното
УПИ II от кв. 48 се обединят в един общ УПИ I с конкретно предназначение "за
православен храм и озеленяване", а с ПЗ се предвижда запазване на съществуващото
застрояване в УПРИ I и се предвижда ново ниско застрояване и 2. Инвестиционен
проект за православен храм

19

859

09.05.2019г.

16

17

18

ПИ 670.643 по плана на
новообразуваните имоти
на местност Парта,
землищата на гр. Монтана
и с. Долна Вереница,
община Монтана
Поземлен имот с
идентификатор
48489.170.659 по
кадастралната карта на гр.
Монтана, местност Парта,
землище гр. Монтана
УПИ I и УПИ II, кв. 48 по

Проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ I, кв. 25 по плана на с. Вирове, общ. Монтана, като УПИ I, кв. 25 по плана на с.
с ПР от УПИ I да се образуват два нови УПИ: УПИ I с конкретно предназначение "за
Вирове, общ. Монтана
озеленяване" и УПИ IV с конкретно предназначение "за обществено обслужване"

20

650

21

850

23

868

24

25

УПИ II, кв. 43 и част от
улично пространство с ОТ
107-9106-106 по
действащия подробен
устройствен план на с.
Николово, община
Монтана

822 07.05.2019г. Проект за изменение на ПУП-план за регулация за УПИ VI, кв. 47 по действащия ПУП на с.
Смоляновци, общ. Монтана, с който УПИ VI да се раздели на два нови УПИ при запазване
на предназначението им и при условията на чл. 19, ал. 1, т. 4 от ЗУТ.

22

23

Комплексен проект за инвестиционна инициатива с обхват: УПИ II, кв. 43 и част от улично
пространство с ОТ 107-9106-106 по действащия подробен устройствен план на с.
Николово, община Монтана със следните самостоятелни съставни части:
- Проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване
(ПУП-ПРЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) II, кв. 43 (ПИ с идентификатор
51665.201.447 по кадастралната карта на с. Николово, общ. Монтана) и част от улично
пространство с ОТ 107-9106-106 по действащия регулационен план на с. Николово,
община Монтана, с който с ПР се променя уличната регулационна линия на УПИ II към
10.04.2019г. улица с ОТ 107-9106-106, като регулационната линия минава по имотната граница, изменя
се дворищната регулация на УПИ II към УПИ III, УПИ VII, УПИ VIII и УПИ I, така че да съвпада
с имотната граница на ПИ с идентификатор 51665.201.447 по КК на с. Николово, община
Монтана. С ПЗ се предвижда ново свободно застрояване с височина до 10 м., показано с
ограничителни линии на застрояване.
- Инвестиционен проект за: Еднофамилна едноетажна жилищна сграда.

892

915

924

26

967

27

1098

Проект за измениение на ПУП-план за регулация за УПИ V от кв. 174 и част от уличното
08.05.2019г. пространство с ОТ 1508-ОТ 1509 на бул. "Христо Ботев" по действащия ПУП на гр. Монтана,
с който да се предвиди към УПИV от кв. 174 да се придаде част от улица с ОТ 1508-ОТ 1509
на бул. "Хр. Ботев" по действащия ПУП на гр. Монтана
Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І, кв.х 151 по действащия ПУП на гр. Монтана, с
който с ПР да се образуват два нови УПИ, както следва: УПИ І с конкретно предназначение
10.05.2019г. "За жилищно строителство" и УПИ V с конкретно предназначение "За жилищно
строителство и надземни гаражи". С ПЗ за УПИ V да се предвиди ново свободно средно
УПИ І, кв. 151 по плана на
застрояване.
ЦГЧ, гр. Монтана
Проект за изменение на ПУП-план за регулация и застрояване за УПИ IVи УПИ Х, кв. 93 по
действащия ПУП на кв. Мала Кутловица, гр. Монтана, като с ПР да се предвиди от УПИ IV и
14.05.2019г. УПИ Х да се образува нов УПИ Ivс конкретно предназначение "За производственоскладова дейност", а с ПЗ да се запази съществуващото по действащия ПУП застрояване и
да се предвиди ново ниско свободно застрояване
Проект за изменение на ПУП-план за регулация и застрояване за УПИ I в кв. 148 по
действащия ПУП на гр. Монтана, с което с ПР УПИ I да се раздели на два нови УПИ,
съгласно приложеният предварителен договор, като за УПИ I да се запази конкретното
16.05.2019г.
предназначение "За РКС", а за новообразуваното УПИ ХII да се отреди конкретно
предназначение "За ОО". С ПЗ за новообразуваното УПИ ХII да се предвиди ново
свободно средно застрояване, без да се променя застрояването в УПИ I и свързаното
средно застрояване, предвидено с действащия ПУП.
проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване за
урегулиран поземлен имот (УПИ) XII в кв. 330 по действащия ПУП на гр. Монтана, като с
плана за регулация от УПИ ХII да се образуват два нови УПИ: УПИ ХII с отреждане „за
производствени и складови дейности” и УПИ ХХII с отреждане ”за производствени и
складови дейности”, вътрешната регулационна линия на новообразуваните УПИ ХII и УПИ
20.05.2019г.
ХХII да се постави в съответствие със съществущите кадастрални граници към ПИ с
идентификатори 48489.6.76 и 48489.6.82 по кадастралната карта на гр. Монтана. С плана
за застрояване се запазват съществуващите заварени сгради с идентификатори
48489.6.75.1, 48489.6.75.2 и 48489.6.75.3 по кадастралната карта на гр. Монтана и се
предвиди ново ниско свободно и свързано застрояване между новообразуваните УПИ ХII
и УПИ ХХII.
Проект за изменение на ПУП-олан за регулация и застрояване за УПИ XV, кв 166 по
действащия ПУП на ЦГЧ на гр. Монтана, като с изменението на ПР от УПИ XV се образуват
два нови: УПИ XV и УПИ XIX, кв. 166, като и двата се отреждат "За обществено
обслужване". Дворищната регулация между УПИ XV и УПИ XIV се поставя по имотната
23.05.2019г.
граница на ПИ 48489.8.400 по кадстралната карта на гр. Монтана, а с изменението на ПЗ в
новообразуваното УПИ XIX се предвижда ниско свободно застрояванея като се запазва
заварената сграда с идентификатор 48489.8.400.6, а в УПИ XV се запазват заварените
сгради с идентификатори 48489.8.400.7 и 48489.8.400.5 по КК на гр. Монтана. Останалото
застрояване не се променя.
Разрешава се частично изменение на Общия устройствен план на Община Монтана в
обхват поземлен имотс идентификатор 03201.130.18 по КК на с. Безденица, общ. Монтана,
30.05.2019г.
местност Краварника за промяна на устройствената зона от земеделска земя в предимно
производствена зона.
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Разрешава се изработване на проект за ПУП-план за застрояване за ПИ с идентификатор
48489.25.413 по КК на гр. Монтана, местност Расника, с който да се промени
предназначението на земеделска земя в "За вилно строителство" и да се предвиди ново
30.05.2019г.
ниско свободно застрояване, при спазване на показателите за застрояване съгласно чл. 29
от Наредба 7 от 22.12.2003г. за правила и нормативи за устрйство на отделните видове
територии и устройствени зони.
Разрешава се изработване на проект за ПУП-план за застрояване за ПИ с идентификатор
48489.27.815 по КК на гр. Монтана, местност Над село, с който да се промени
30.05.2019г. предназначението на земеделска земя в "За жилищно строителство" и да се предвиди
ново ниско свободно застрояване, при спазване на показателите за застрояване съгласно
чл. 29 от Наредба 7 от 22.12.2003г. за правила и нормативи за устрйство на отделните
видове територии и устройствени зони.
Разрешава се изработването на проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ за УПИ I, кв. 7 по
действащия ПУП на НПЗ, гр. Монтана, като с проекта за изменение на ПУП-ПР от УПИ I да
19.06.2019г. се образуват три нови УПИ: УПИ I с конкретно предназначение "За тържище", УПИ Iiс
конкретно предназначение "За производствено-складова дейност" и УПИ IIIс конкретно
предназначение "За производствено - складова дейност", а с ПЗ в новообразуваните УПИ
да се предвиди ново ниско свободно застрояване.
Разрешава се изработването на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ VII от кв. 281 и част
24.06.2019г. от уличното пространство с ОТ 1218-1219, ул. "Иван Давидков" по действащия ПУП на ж.к.
"Младост 2", гр. монтана, с който се предвижда към УПИ VII от кв. 281 да се предаде част
от уличното пространство с ОТ 1218-1219, ул. "Иван Давидков".
Разрешава се изработването на проект за изменение на ПУП-ПР за част от уличното
пространство с ОТ 20-21-22-23-24 и за УПИ Iот кв. 48 по действащия ПУП на с. Крапчене,
01.07.2019г.
общ. Монтана, с който се предвижда към УПИ I от кв. 48 да се предаде част от улица с оТ
20-21-22-23-24.
Именува "Иван Вазов" улицата, определена с ОТ 122-121-127 по действащия ПУП -ПР на с.
27.06.2019г.
Николово, общ. Монтана

УПИ I, кв. 7 по действащия
ПУП на НПЗ, гр. Монтана

УПИ VII от кв. 281, гр.
Монтана

гр. Монтана
с. Николово, общ. Монтана

Разрешава се изработването на проект за изменение на ПУП за ПИ с идентификатор
04.07.2019г. 48489.26.847 по КК на гр. Монтана, местност Пръчов дол, като се промени конкретното
ПИ с идентификатор
предназначение от "за жилищно строителство" в "за жилищно строителство и гараж", без 48489.26.847 по КК на гр.
да се променят съществуващите линии на застрояване.
Монтана
Разрешава се изработването на проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ за УПИ VІІ, кв. 9 по
действащия ПУП на НПЗ, гр. Монтана, като с ПР от УПИ VІІ да се образуват два нови УПИ:
12.07.2019г.
УПИ VІІ с конкретно прадназначение "За производствена и складова дейност" и УПИ Х с
конкретно предназначение "За техническа инфраструктура", а с ПЗ в новообразуваното
УПИ VІІ да се предвиди ново ниско свободно застрояване.

УПИ VІІ, кв. 9 по плана на
НПЗ, гр. Монтана

Разрешава се изработването на проект за изменение на подробен устройствен план-план
за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот УПИ ІV в кв. 281 по действащия
ПУП на ж.к. „Младост 1”, гр. Монтана, като с изменението на плана за регулация се
30.07.2019г. предвижда от УПИ ІV да се образуват два нови УПИ: УПИ ІV и УПИ ХХ, и двата с
отреждане ”за производствена и складова дейност и ОО”. С изменението на плана за
застрояване се допълва застрояването с ново средно свързано застрояване между
новообразуваните УПИ ІV и УПИ ХХ, показано с ограничителни линии, при съобразяване
УПИ ІV, кв. 281 по плана на
със сервитута на енергийния обект в новообразуваното УПИ ХХ.
гр. Монтана

01.08.2019г.

23.07.2019г.
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23.07.2019г.
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1654

01.08.2019г.
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01.08.2019г.

Разрешава се изработването на проект за изменение на подробен устройствен план-план
за регулация за урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІII в кв. 6 по действащия ПУП на Стара
промишлена зона, гр. Монтана, като с плана за регулация се предвижда от УПИ ІII да се
образуват два нови УПИ: УПИ ІII и УПИ ХХХV и двата с отреждане „за производственоскладова дейност”, без да се променя застрояването
Разрешава се изработването на проект за ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 48489.18.444 по
КК на гр. Монтана, местност Парта, с който да се промени предназначението на
земеделска земя в "за вилно строителство" и да се предвиди ново ниско свободно
застрояване при спазване на показателите за застрояване съгласно чл. 29 от Наредба № 7
от 22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони.
Дава се съгласие Община Монтана да кандидатства с проектно предложение по
Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020, приоритетна ос 2 процедура №
BG16M1OP002-2.009 "Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на
управление на отпадъците".
Разрешава се изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива с части:
Проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ХІІІ, кв. 47 по плана на гр. Монтана, с който се
предвижда ново свободно ниско застрояване с височина до 10 м. и инвестиционен проект
за еднофамилна жилищна сграда.
Разрешава се изработването на проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ VІ, кв. 95 по плана
на гр. Монтана, съгласно чл. 135, ал. 2 от ЗУТ, с който се предвижда запазване на
заварената сграда и ново застрояване с височина до 10 м.

УПИ ІІІ, кв. 6 по плана на
СПЗ, гр. Монтана

ПИ 48489.18.444 по КК на
гр. Монтана

УПИ ХІІІ, кв. 47 по плана на
гр. Монтана.
УПИ VІ, кв. 95 по плана на
гр. Монтана
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Разрешава се изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І, УПИ VІІІ, УПИ ІХ
и УПИ Х, кв. 11 по действащия ПУП на кв. Кошарник, гр. Монтана, като с ПР се предвижда
да се променят регулационните линии на УПИ І към УПИ Х, на УПИ Х към УПИ ІХ, а УПИ VІІІ
23.08.2019г.
и УПИ ІХ да се обединят в нов УПИ ІХ и регулационната линия на новообразувания УПИ ІХ
към УПИ ІІ да съвпадне с имотната граница. С изменението на ПЗ се предвижда ново
ниско свободно застрояване в новообразуваните УПИ І, УПИ ІХ и УПИ Х, без запазване на
съществуващите сгради.
Разрешава се изработването но проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ ІV и УПИ ІІІ, кв. 36
по регулационния и кадастрален план на с. Горно Церовене, общ. Монтана, като с плана
30.08.2019г.
за регулация да се промени регулационната линия между УПИ ІІІ и УПИ ІV с придаване на
60,00 кв. м. от УПИ ІІІ към УПИ ІV.
Разрешава се изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива с части:
Проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ХХVІІІ, кв. 8 по плана на СПЗ, гр. Монтана, с който
21.08.2019г. да се предвиди ново свободно ниско застрояване с височина до 10 м. и инвестиционен
проект и инвестиционен проект за склад за материали и пристройка към цех за
производство на пластмасови изделия

Разрешава се изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І от кв. 365 и
улица с ОТ 1196-1197-1561-1394 между кв. 365 и кв. 206 по плана на ж.к. Младост 1, гр.
Монтана, с който с ПР да се премахне предвидената с действащия ПУП улица с ОТ 11961197, да се обединят кв. 206 и кв. 365 в кв. 206 и да се образуват три нови УПИ, както
28.08.2019г. следва: УПИ VІІ, съответстващ на ПИ с идентификатор 48489.13.76 по КК на гр. Монтана с
конкретно предназначение "За обществено обслужване"; УПИ VІ, представляващ част от
ПИ с идентификатор 48489.13.81 по КК на гр. Монтаан с конкретно прледназначение "За
обществено обслужване и ниско жилищно застрояване", а останалата част от ПИ остава
публична общинска собственост, включена в улица с ОТ 1562-1561-1394, а УПИ І от кв. 365
става УПИ V от кв. 206. С изменението на ПЗ за новообразуваните УПИ VІ и УПИ VІІ да се
предвиди ново свободно ниско застрояване.
Разрешава се изработването на проект за ПУП-ПЗ заПИ с идентификатор 48489.30.401 по
12.09.2019г. КК на гр. Монтана, местност Герана, с който да се промени предназначението на
земеделска земя в "за обществено обслужване - автосервиз" при спазване на
ограничителната строителна линия към РП ІІ 81 и към ж.п. линията.
Разрешава се изработването на проект за ПУП-ПЗ за части от ПИ с идентификатори
12.09.2019г. 21840.147.4, 21840.147.6 и 21840.147.674 по КК на с. Доктор Йасифово, общ. Монтатна, с
който да се обособи нов ПИ върху част от концесионната площ и се промени
предназначението на земеделска земя в "За добив на варовици"
Разрешава се изработването на ПУП за промяна предназначението и за застрояване на ПИ
с идентификатор 48489.220.468 по КК на гр. Монтана, местност Парта от земеделска земя
12.09.2019г.
в "за вилно строителство" и се предвиди ниско свободно застрояване при спазване на
показателити на застрояване.
Одобрява се частично изменение на общия устройствен план на община Монтана с
териториален обхват ПИ с идентификатор 03201.130.18 по КК на с. Безденица, общ.
12.09.2019г.
Монтана, с който се променя устройствената зона от земеделска земя в предимно
производствена зона.

УПИ І, УПИ VІІІ, УПИ ІХ и
УПИ Х по плана на кв.
Кошарник, гр. Монтана

УПИ ІІІ и УПИ ІV, с. Горно
Церовене, общ. Монтана

УПИ ХХVІІІ, кв. 8 по плана
на СПЗ, гр. Монтана

УПИ І от кв. 365 и улица с
ОТ 1196-1197-1561-1394
между кв. 365 и кв. 206 по
плана на гр. Монтана

ПИ с идентификатор
48489.30.401 по КК на гр.
Монтана
ПИ с идентификатори
21840.147.4, 21840.147.6 и
21840.147.674 по КК на с.
Доктор Йасифово, общ.
Монтатна
ПИ с идентификатор
48489.220.468 по КК на гр.
Монтана, местност Парта

ПИ с идентификатор
03201.130.18 по КК на с.
Безденица, общ. Монтана
ПИ № 670.585 по плана на
Разрешава се изготвяне на ПУП-ПЗ на ПИ № 670.585 по плана на новообразуваните имоти новообразуваните имоти
на местност Парта, землищата на гр. Монтана и с. Долна Вереница, общ. Монтана за
на местност Парта,
12.09.2019г.
промяна на предназначението на земеделска земя в "За вилно строителство", с който да землищата на гр. Монтана
се предвиди ново ниско свободно застрояване, при спазване на показателите за
и с. Долна Вереница, общ.
застрояване.
Монтана
ПИ № 670.525 по плана на
Разрешава се изготвяне на ПУП-ПЗ на ПИ № 670.525 по плана на новообразуваните имоти новообразуваните имоти
на местност Парта, землищата на гр. Монтана и с. Долна Вереница, общ. Монтана за
на местност Парта,
12.09.2019г.
промяна на предназначението на земеделска земя в "За вилно строителство", с който да землищата на гр. Монтана
се предвиди ново ниско свободно застрояване, при спазване на показателите за
и с. Долна Вереница, общ.
застрояване.
Монтана
Разрешава се изработването на проект за ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 48489.170.661 по
12.09.2019г. КК на гр. Монтана, местност Парта, с който да се промени предназначението на
земеделска земя в "За вилно строителство" и да се предвиди ново ниско свободно
застрояване при спазване на показателите за застрояване.
Разрешава се изработването на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 48489.26.599 по КК на гр.
Монтана, местност Пръчов дол, с който да се промени предназначението на земеделска
12.09.2019г.
земя в "За жилищно строителство" и да се предвиди ново ниско свободно застрояване
при спазване на показателите за застрояване.

ПИ с идентификатор
48489.170.661 по КК на гр.
Монтана, местност Парта,
ПИ с идентификатор
48489.26.599 по КК на гр.
Монтана, местност Пръчов
дол
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Разрешава се изработване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 48489.27.806 по КК
на гр. Монтана, местност Семчова круша, с който да се образуват четири нови ПИ, катоза
три от тях се промени предназначението на земеделска земя в "За вилно строителство" и
се предвиди ниско свободно застрояване при спазване на показателите за застрояване, а
четвъртия се обособи като ПИ с конкретно преднезначение "За селскостопански път".
Разрешава се изработването на проект за ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 48489.30.3 по КК
на гр. Монтана, местност Герана, с който да се промени предназначението на земеделска
12.09.2019г. земя в "За обществено обслужване-автокъща и автосервиз" и да се предвиди ново ниско
свободно застрояване при спазване на покацзтелите на застрояване и се спази
ограничителната строителна линия.
12.09.2019г.

12.09.2019г.

Разрешава се изработването на проект за ПУП-парцеларен план за техническа
инфраструктура-довеждащ водопровод и електропровод от улица с ОТ4-ОТ50 до ПИ с
идентификатор 03201.130.18 по КК на с. Безденица, общ. Монтана през ПИ 03201.136.45;
03201.136.25; 03201.133.21; .03201.125.23; 03201.131.20; 03201.132.18; 03201.126.20;
03201.126.19; 03201.126.18; 03201.126.17; 03201.126.16; 03201.126.15; 03201.126.13;
03201.126.12; 03201.126.11; 03201.126.10; 03201.126.8; 03201.128.15; 03201.130.47;
03201.130.42 и 03201.130.45 по КК на с. Безденица, общ. Монтана
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Разрешава се изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за кв. 10 и част от
уличното пространство на ул. "Индустриална" между ОТ 1666-18-19 по действащия ПУП на
СПЗ, гр. Монтана, като с изменението на ПР се предвижда улегулиране на част от
09.10.2019г. пространството между УПРИ ХХХІХ и УПИ ХХХVІІІ в кв. 10 и да се обособят два нови: УПИ ХL
с конкретно предназначение за "Обществено обслужване" и УПИ XLІ с конкретно
предназначение "за производствена складова дейност и обществено обслужване". С
измененито на ПЗ се предвижда свободно ниско застрояване, при спазване на
показателите на устройствената зона.

ПИ с идентификатор
48489.27.806 по КК на гр.
Монтана, местност
Семчова круша

ПИ с идентификатор
48489.30.3 по КК на гр.
Монтана, местност Герана

улица с ОТ4-ОТ50 до ПИ с
идентификатор
03201.130.18 по КК на с.
Безденица, общ. Монтана
през ПИ 03201.136.45;
03201.136.25; 03201.133.21;
.03201.125.23;
03201.131.20; 03201.132.18;
03201.126.20; 03201.126.19;
03201.126.18; 03201.126.17;
03201.126.16; 03201.126.15;
03201.126.13; 03201.126.12;
03201.126.11; 03201.126.10;
03201.126.8; 03201.128.15;
03201.130.47; 03201.130.42
и 03201.130.45 по КК на с.
Безденица, общ. Монтана

кв. 10 и част от уличното
пространство на ул.
"Индустриална" между ОТ
1666-18-19 по плана на
СПЗ, гр. Монтана

Разрешава се изработването на проект за изменение на ПРЗ за УПИ ІІІ и УПИ ХІІІ, кв. 117 по
плана на ЦГЧ, гр. Монтана, ксато с изменението на плана за регулация от УПИ ІІІ се
образуват два нови УПИ ІІІ и УПИ ХV и двата с отреждане "за жилищно строителство", а с
09.10.2019г.
изменението на ПЗ да се предвиди в новообразуваните УПИ ІІІ и УПИ ХV средно свободно
застрояване, а в УПИ ХІІІ дап се запази съществуващата двуетажна сграда и се предвиди
средно свободно пристрояване и надстрояване, при спазване на показателите та
УП И ІІІ и УПИ ХV по плана
устройствената зона.
на ЦГЧ, гр. Монтана
Разрешава се изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор
51665.202.13 по КК на с. Николово, общ. Монтана, представляващ терен "За озеленяване"
и част от уличното пространство с ОТ 65-9058, като с Пр да се премахне част от уличното
пространство с ОТ 65-9058, да се разшири кв. 10 като се образуват четири нови УПИ, както
следва: УПИ ІІ с конкретно предназначение "За озеленяване", УПИ ІІІ с конкретно
предназначение "За обществено обслужване", УПИ І. с конкретно предназначение "За
10.10.2019г.
обществено обслужване" и УПИ V с конкретно предназначение "За обществено
обслужване", а регулационната линия между УПИ І и новообразувания УПИ ІІІ да се
постави по кадастралната граница на ПИ с идентификатор 51665.202.13 и ПИ с
идентификатор 51665.202.14 по кК на с. Николово, общ. Монтана. С ПЗ в
новообразуваните УПИ ІІІ, УПИ ІV и УПИ V да се предвиди ново ниско свободно
ПИ с идентификатор
застрояване с ограничителни линии при спазване на сервитутите на въздушен
51665.202.13, с. Николово,
електропровод 110 кV и газопровод, пресичащ имотите.
общ. Монтана
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Разрешава се изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І, УПИ ІІ и УПИ ІІІ
от кв. 2014 по действащия ПУП на СПЗ, гр. Монтана, представляващ част от ПИ с
идентификатор 48489.5.15 по КК на гр. Монтана и част от улица с ОТ 1245-1658-1656-123
10.10.2019г. по действащия ПУП на СПЗ, гр. Монтана, като с ПР към УПИ І от кв. 204 се включат УПИ ІІ,
УПИ ІІІ и част от улица с ОТ 1245-1658-1656-123. Новообразуваният УПИ І се отрежда "За
производствено-складова дейност, озеленяване и паркиране". С ПЗ в новообразуваният
УПИ І, УПИ ІІ и УПИ ІІІ, кв.
УПИ І се предвижда ново свободно застрояване с ограничителни линии, при сдпазване на 204 по плана на СПЗ, гр.
показателите на устройствената зона.
Монтана
Разрешава се изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІІІ, УПИ ХХІV и
улица с ОТ 1403-1404-1405-1406-1407 в кв. 5 действащия ПУП на СПЗ, гр. Монтана, като с
изменението се предвижда: от УПИ ХХІV да се образуват три нови УПИ: УПИ LХІІ, УПИ LХІІІ
и УПИ ХХІV с конкретно предназначение "За производствено-складова база", като
16.10.2019г. регулационната граница на новообразуваните УПИ LХІІ, УПИ LХІІІ и УПИ ХХІV към УПИ VІІ
да се постави в съответствие с кадастралната граница на ПИ и от УПИ ХХІІІ и улица с ОТ
1403-1404-1405-1406-1407 да се образуват три нови УПИ: УПИ LХІ, УПИ LХ и УПИ ХХІІІ с
конкретно предназначение "За производствено-складова база", а ущирението на улица с
ОТ 1403-1404-1405-1406-1407 да се измени. С ПЗ за новообразуваните УПИ ХХІІІ и УПИ
ХХІV да се предвиди ново свободно ниско застрояване.

с ПР от УПИ VІІ, кв. 179 да се образуват три нови УПИ както слесва: УПИ VІІ с конкретно
предназначение"За озеленяване" , УПИ VІІІ и УПИ ІХ с конкретно предназначение "За
ето на проект за изменение
62
2619
на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ,
кв. 179 пообслужване"
действащия ПУП
на ж.г. "Стадиона",
Монтанан,
който
обществено
и регулационната
линиягр.
между
УПИ І ис новообразувания
УПИ ІХ
да се постави по кадастралната граница на ПИ с идентификатор 48489.6.370 и ПИ с
идентификатор 48489.6.371 по КК на гр. Монтана. С ПЗ в новообразуваните УПИ VІІІ и УПИ УПИ VІІ, кв. 179 по плана на
ІХ да се предвиди ново ниско свободно застрояване
ж.г. Стадиона, гр. Монтана

ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 48489.14.1012 по КК на гр. Монтана, местност Свинарска
ето на проект за изменение
63
26на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ,
пътека,
кв. 179
с който
по действащия
да се промени
ПУП на
предназначението
ж.г. "Стадиона", на
гр. земеделска
Монтанан, сземя
който
в "За сервиз за
ПИ с идентификатор
селскостопанска техника, офиси, магазин и склад" и да се предвиди ново ниско свободно 48489.14.1012 по КК на гр.
застрояване при спазване на показателите за застрояване.
Монтана
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Разрешава се изработването на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ ІV, кв. 331 по плана
27.11.2019г. на гр. Монтанан, с който дворищната регулационна линия на УПИ І. Към УПИ ІІІ от кв. 331
да се преместитака, че да съвпадне с имотната граница на ПИ с идентификатор
УПИ ІV, кв. 331 по плана на
48489.9.110 към ПИ с идентификатор 48489.9.109 по КК на гр. Монтана
гр. Монтана
Разрешава се изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива със
следните самостоятелни части: 1. Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ LV, кв. 1 по
плана на гр. Монтана, като с изменението на ПР да се измени конкретното
16.12.2019г.
предназначение на УПИ LV от "За магазин" в "За обществено обслужване", а с измененито
на ПЗ да се запази заварената търговска сграда. 2. Инвестиционен технически проект за
вътрещно преустройство на съществуваща търговска сграда във ветеринарна амбулатория УПИ LV, кв. 1 по плана на
и търговски обект.
гр. Монтана
Разрешава се изработването на проект за ПУП за промяна предназначението и за
цзастрояване на пИ с идентификатор 48489.200.311 по КК на гр. Монтана, местност Парта
от земеделска земя в "за вилно строителство" и се предвиди ниско свободно застрояване.
Разрешава се изработването на проект за ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 48489.26.580 по
КК на гр. Монтанан, местност Пръчов дол, с който да се промени предназначението на
19.12.2019г.
земеделска земя в "за жилищно строителство" и се предвиди ниско свободно
застрояване.
Разрешава се изработването на проект за ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 48489.26.861 по
КК на гр. Монтанан, местност Пръчов дол, с който да се промени предназначението на
19.12.2019г.
земеделска земя в "за жилищно строителство" и се предвиди ниско свободно
застрояване.
19.12.2019г.

19.12.2019г.

ПИ с идентификатор
48489.200.311 по КК на гр.
Монтана

ПИ 48489.26.580 по КК на
гр. Монтана

ПИ 48489.26.861 по КК на
гр. Монтана

Разрешава се изработването на проект за ПУП за промяна предназначението и за
цзастрояване на пИ с идентификатор 48489.200.394 по КК на гр. Монтана, местност Парта ПИ 48489.220.394 по КК на
от земеделска земя в "за вилно строителство" и се предвиди ниско свободно застрояване. гр. Монтана

Разрешава се изработването на проект за ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатори 48489.26.615 и
48489.26.616 по КК на гр. Монтана, местност Пръчов дол, с който да се образуват два нови
19.12.2019г.
ПИ с проектни идентификатори 48489.26.873 и 48489.26.874 по КК на гр. Монтана, да се
ПИ 48489.26.615 и
промени предназначенето на земеделска земя в "за жилищно строителство" и да се
48489.26.616 по КК на гр.
предвиди ниско свободно и свързано застрояване.
Монтана

