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

Дата на
издаване

Наименование на проекта за изменение ПУП

Местонахождение

ПУП-ПРЗ за УПИ XXII
в кв.10 да се образуват
два нов УПИ XXII и
УПИ XXIV в
гр.Монтана

1

22

9.1.2017

Разрешавам да се въложи изработването на проект за
изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XXII в кв.10 по плана на
СПЗ,гр.Монтана,като с плана за регулация от УПИ XXII да
се образуват два нови: УПИ XXII и УПИ XXIV с конкретно
предназначение "За обществено обслужване",а с плана за
застрояване да се предвиди ниско застрояване с
ограничителни линии на застрояване в новообразуваните
имоти,съгласно скица с предложение.

2

24

9.1.2017

ПУП-ПРЗ,УПИ
Разрешавам да се възложи изработването но проект за
изменение па ПУП-ПРЗ за УПИ XLV,кв.5 по плана на СПЗ XLV,гр.Монтана
,гр.Монтана и част от уличното пространство с ОТ 16111612,с който да се види обединяване на УПИ XLV и част
от улицата в УПИ XLV, като на новообразувания УПИ се
запази конкретно предназначение "За обществено
обслужване",съществуващото застрояване и се предвиди
ново ниско застрояване,съгласно-скица предложение.

3

49

11.1.2017

Разрешавам да се възложи изработването на проект за
изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I от кв.110 по действащия
регулационен план на гр.Монтана,като с ПУП-ПР от УПИ I
се образуват три:УПИ I с конкретно предназначение "За
детска градина",УПИ XVIII и УПИ XIX с конкретно
предназначение "За обществено обслужване",а с ПУП-ПЗ се
предвиди свободно ниско застрояване и се запазват
същуствуващите сгради ,съгласно приложената скица
предложение.

4

64

16.1.2017

Разрешавам на Найден Христов Ангелов и Радослав Петров УПИ XXXIX,УПИ
LXI,УПИ
Йосифов да възложан изработването на проект за
изменение ПУП-ПРЗ за УПИ XLI,кв.1 по плана на Стара
XXXVIII,гр.Монтана
примишлена зона,гр.Монтана представлява поземлен имот
и индетификатор 48489.5.512 по кадастрална карта на
гр.Монтана и УПИ XXXIX,кв. I по плана на Стара
промишлена зона,гр.Монтана.С проекта за изменение на
ПУП-план за регулациа се предвижда промяна в границата
между двата имота,като част от УПИ XXXIX се придава
към УПИ LXI при запазване на конкретно предназначение
и двата УПИ ,а впална за застрояване се предвижда
запазване на съществуващите сгради в двата УПИ и на
свързаното застрояване между двата УПИ и с УПИ
XXXVIII.

ПУП-ПРЗ за УПИ I от
кв.10 се образуват три
нови УПИ I,УПИ
XVII,УПИ XIX за
гр.Монтана

Заповед
или
№ решение на
общински
съвет

Дата на
издаване

5

84

17.1.2017

Разрешавам да се вълзожи изработването на проект за
ПУП-ПРЗ, за УПИ II от
изменение на подробен устройствен план-план за регулация кв.174,гр.Монтана
и застрояване /ПУП-ПРЗ/за УПИ II от кв174 и част от
уличното пространство с ОТ 360-361-362 на бул."Христо
Ботев" по действащия регулационен план на гр.Монтана,
като с ПУП-ПР се предвиди към УПИ II от кв.174 да се
предадат 120 кв.м. от улица с ОТ 360-361-362 по
действащия регулационен план на гр.Монтана,а с ПУП-ПЗ
се предвиди ново ниско застрояване,показано с
ограничителни линни,съгласно приложената скица с
предложение.

6

163

2.2.2017

Разрешавам на "Треада инженеринг"ООД,представлявано УПИ XV в кв.6,по
от Светослав Стефанов Ботев,да възложи изработването но плана на
комплексен проект за инвестиционна инициатива с
СПЗ,гр.Монтана
обхват"УПИ XV, в кв.6 по плана на СПЗ,гр.Монтана,със
следните самостоятелни съставни части:-Проект за
изменение на подробен устройствен план-план за регулация
и застрояване за УПИ XV в кв.6 по плана на
СПЗ,гр.Монтана,с който да се промени вътрешната
регулационна линия между УПИ XV и УПИ XVI,като
съвпадне със съществуващата имотна граница,да се запази
характерна и начина на застрояване, като да се предвиди
пристройка към съществуваща сграда при спазване на
показатели за застрояване на устройствените зани,съгласно
скица-предложение;-Инвестиционен технически проект за
обект "Разширяване на производствена сграда".

7

215

Наименование на проекта за изменение ПУП

13.02.2017 г. Разрешение да се възложи изработването на комплексен
проект за инвестиционна инициатива със следните
самостоятелни съставни части:
- проект за изменение на подробен устройствен план-план
за застрояване за УПИ XІІІ, кв. 89 по плана на централна
градска част, гр. Монтана, с което се допълва
съществуващото основно застрояване с втора жилищна
сграда, допряна до съществуващата, показано със
задължителни линии на застрояване върху чертежа.
- инвестиционен проект за жилищна сграда с гараж и
козметичен център.

Местонахождение

УПИ XIII, кв.89, ЦГЧ
гр.Монтана

Заповед
или
№ решение на
общински
съвет

Дата на
издаване

Наименование на проекта за изменение ПУП

Местонахождение

8

216

13.02.2017 г. Разрешение да се възложи изработването на проект за
УПИ XIV, кв.281,
изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XIV, кв. 281 по действащия жк.Младост 2,
подробен устройствен план на ж.к. „Младост 2”, гр.
гр.Монтана
Монтана, с което да се предвиди промяна в конкретното
предназначение на имота, което да стане „за
бензиностанция, паркинг, газостанция и производствена
дейност”, а плана за застрояване да се предвиди отразяване
на заварен строеж и ново свободно ниско застрояване,
показано с ограничителни линии съгласно скицатапредложение за изменението.

9

242

17.02.2017 г. Разрешение да се възложи изработването на комплексен
УПИ IV, кв.121, ЦГЧ
проект за инвестиционна инициатива за урегулиран
гр.Монтана
поземлен имот(УПИ) IV, кв. 121 по плана на централна
градска част(ЦГЧ) със следните самостоятелни съставни
части:
- проект за изменение на подробния устройствен план –
план за застрояване(ПУП-ПЗ) за УПИ ІV, кв. 121по
действащия ПУП на ЦГЧ, гр. Монтана, с което се
предвижда премахване на част от съществуващата
двуетажна сграда, отпада надстрояването й и се предвижда
ново средноетажно свободно застрояване, показано със
задължителни линии и подземен гараж, показан с
ограничителни линии на застрояване в скицата с
предложение за изменението.
- инвестиционен проект за административна сграда,
автогара и подземни гаражи;

10

259

20.02.2017г. Разрешение да се възложат изработването на комплексен
УПИ III, кв.283,
проект за инвестиционна инициатива с обхват УПИ ІII, кв. гр.Монтана
283 по плана на гр. Монтана, със следните самостоятелни
съставни части:
- Проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП)
– план за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ ІII в кв.
283 по плана на гр. Монтана, одобрен със заповед
№571/10.04.1990г., с което се променя отреждането на УПИ
ІII от „За обществено обслужване” в „За обществено
обслужване и автосервиз”, премахва се триетажното
застрояване със задължителни линии се предвижда ниско
свободно застрояване с ограничителни линии на
застрояване, при спазване на разстоянието на външната
линия на застрояване до уличната регулационна линия
съгласно категорията на улицата при спазване на
показателите за застрояване на устройствената зона,
съгласно скица с предложение за изменението.
- Инвестиционен технически проект за пункт за годишни
технически прегледи, автомивка, автосервиз и външно
канализационно отклонение в УПИ ІII, кв. 283 по плана на
гр. Монтана.

Заповед
или
№ решение на
общински
съвет

Дата на
издаване

Наименование на проекта за изменение ПУП

Местонахождение

11

276

27.02.2017г. Разрешение за изработването на комплексен проект за
УПИ IV, кв.52 по плана
инвестиционна инициатива с обхват IV в кв.52 по плана на на с.Клисурица,
с.Клисурица, общ. Монтана със следните самостоятелни
общ.Монтана
съставни части:
1. Проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация за УПИ IV в кв.52 по плана на
с.Клисурица, общ.Монтана, с което да се проимени
конкретното предназначение на УПИ IV от ниско жилищно
строителство в „За складова дейност”;
2. Проект за подробен устройствен план-план за
застрояване, с който да се предвиди свободно ниско
застрояване, съгласно скица-предложение
3. Инвестиционен технически проект за обект: „Склад за
негорими машини и оборудване”.
изработването на комплексен проект за инвестиционна
инициатива с обхват IV в кв.52 по плана на с.Клисурица,
общ. Монтана

12

443

20.03.2017г. Разрешение за изработване на проект за изменение на ПУППРЗ за УПИVІІ, УПИ VІІІ, УПИ ІХ, УПИ Х и УПИ ХІ и
част от улично пространство с ОТ 1138-1137-1136-11351134 в кв. 376, като с плана за регулация да се промени
регулационната линия между УПИ ХІ и УПИ VІІ да
съвпадне с имотната граница, да се промени
регулационната линия между УПИ ХІ и УПИ ІХ, да се
предвиди образуване на нов УПИ VІІІ от УПИ VІІІ, УПИ
ІХ, част от УПИ VІІ, част от УПИ Х и част от уличното
пространство с ОТ 1138-1137-1136-1135-1134 с конкретно
предназначение "За обществено обслужване", като УПИ Х
да запази конкретното си предназначение "За озеленяване и
трафопост". С плана за застрояване в новообразувания УПИ
VІІІ да се премахне съществуващата сграда и да се
предвиди свободно ниско застрояване. За останалите УПИпредмет на изменението да не се предвижда промяна в
застрояването.

гр. Монтана, УПИ VІІ,
УПИ VІІІ, УПИ ІХ,
УПИ Х, УПИ ХІ и част
от уличното
пространство с ОТ
1138-1137-1136-11351134 в кв. 376 по плана
на ж.к. Младост 1

Заповед
или
№ решение на
общински
съвет

Дата на
издаване

Наименование на проекта за изменение ПУП

Местонахождение

гр. Монтана, местност
Семчова круша, ПИ с
идентификатори
48489.27.773,48489.27.
774, 48489.27.775,
48489.27.776,
48489.27.781,
48489.27.783,
48489.27.748,
48489.27.747,
48489.27.746 и
48489.27.787

13

444

20.03.2017г. Разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП
за поземлени имотис идентификатори
48489.27.773,48489.27.774, 48489.27.775, 48489.27.776,
48489.27.781, 48489.27.783, 48489.27.748, 48489.27.747,
48489.27.746 и 48489.27.787 по кадастралната карта на гр.
Монтана, местност Семчова круша, като от ПИ
48489.27.787 да се образуват два нови ПИ с проектни
идентификатори 48489.27.807 и 48489.27.808, от ПИ
48489.27.746 да се образуват два нови ПИ с проектни
идентификатори 48489.27.809 и 48489.27.810, от ПИ
48489.27.745 да се образуват два нови ПИ с проектни
идентификатори 48489.27.811 и 48489.27.812, на всички
имоти да се промени конкретното предназначение от "За
жилищно строителство" в "за съхранение и преработка на
селскостопанска продукция и жилища" и да се предвиди
ниско застрояване, показано върху скицата - предложение с
ограничителни линии на застрояване.

14

492

27.03.2017г. Разрешение за изработване на комплексен проект за
гр. Монтана, УПИ VІІ,
инвестиционна инициатива с части: Проект за изменение на кв. 59 по плана на кв.
ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ, кв. 59 по плана на кв. Мала
Мала Кутловица
Кутловица, гр. Монтана, с който да се промени вътрешната
регулационна линия между УПИ VІІ и УПИ VІІІ, като
съвпадне със съществуващата имотна граница, да се запази
характера и начина на застрояване, като се предвиди ново
ниско свободно основно и свързано допълващо застрояване
с ограничителни линии на застрояване и инвестиционен
проект за жилищна сграда.

15 Решение/4
30 от
Протокол
№18

30.3.2017

Разрешава на "БУЛСАТКОМ"ЕАД,ЕИК 130408101,със
ПУП-ПРЗ за ПИ
седалище и адрес на управление:гр.София,община
№157008 в землището
Столична,район "Младост,ул."Магнаурска школа" №15 да на с.Смоляновци
възложи изготвяне на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ №157008 в
землището на с.Смоляновци с ЕКАТТЕ
67667,общ.Монтана,за изграждане на стълб за
телекомуникационно оборудване и съоражения на
техническата инфраструктура към него-базова станция,без
промяна на предназначението на територията и одобрява
приложеното задание.

Заповед
или
№ решение на
общински
съвет

Дата на
издаване

Наименование на проекта за изменение ПУП

Местонахождение

16

532

30.03.2017г. Разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП- гр. Монтана, УПИ VІІІ,
план за регулация и застрояване за УПИ VІІІ, кв. 8 по плана кв. 8 по плана на СПЗ
на СПЗ, гр. Монтана, като с изменението на план за
регулация се променя уличната регулационна линия към
улици с ОТ 98-99 и ОТ 123-124 по имотната граница,
удължава се улицата с ОТ 123-124, като се измества ОТ 124
и от УПИ VІІІ се образуват нови УПИ VІІІ с конкретно
предназначение "за производство на пластмасови кутии" и
УПИ ХV с конкретно предназначение "За производствена
дейност и трафопост", а с изменнението на плана за
застрояване за УПИ VІІІ се предвижда запазване на
съществуващите сгради и ново свободно ниско застрояване,
а за УПИ ХV се предвижда ново ниско застрояване,
показано с ограничителни линии на застрояване.

17

531

30.03.2017г. Разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП- м.Лъката, гр.Монтана
ПЗ за ПИ с идентификатори 48489.4.564 и 48489.4.446 по
кадастралната карта на гр. Монтана, в м.Лъката, с който се
променя начина на застрояване в двата ПИ от свободно
ниско в свободно и свързано ниско на общата им имотна
граница, при запазване на заварените сгради.

18

542

30.03.2017г. Разрешение за изработването на комплексен проект със
гр. Монтана, УПИ V и
самостоятелни части: проект за изменение на ПУП-план за УПИ ХХХІ, кв. 93 по
регулация и застрояване за УПИ V и УПИ ХХХІ, кв. 93 по плана на СПЗ
плана на кв. Мала Кутловица, гр. Монтана, с който да се
промени конкретното предназначение на УПИ ХХХІ от "за
газстанция и за бензиностанция" в "за ОО, автоработилница
и автомивка" и се промени застрояването в двата УПИ,
показано с ограничителни линии на застрояване, и
инвестиционен проект за автоработилница и автомивка с
външно водопроводно и канализационно отклонение в УПИ
ХХХІ, кв. 93.

19 реш.430/п 30.03.2017г. Разрешение за изготвяне на проект за ПУП-ПЗ за ПИ №
ротокол 18
157008 в землището на с.Смоляновци с ЕКАТТЕ 67667,
на ОбСобщ. Монтана, за изграждане на стълб за
Монтана
телекомуникационно оборудване и съоръжения на
техническата инфраструктура към него - базова станция,
без промяна на предназначението на територията
20

652

12.04.2017г. Разрешение за изготвяне на проект за изменение на ПУППРЗ за за УПИ II в кв.7 по плана на СПЗ, гр.Монтана, с
който от УПИ II да се образуват два нови: УПИ II и УПИ VI
с конкретно предназначение „За производствени дейности”,
а с плана на застрояване да се запазят заварените сгради и
да се предвиди ново свободно застрояване.

ПИ № 157008 в
землището на
с.Смоляновци с
ЕКАТТЕ 67667, общ.
Монтана

УПИ II в кв.7 по плана
на СПЗ, гр.Монтана, с
адм. адрес: бул."Трети
март", 216

Заповед
или
№ решение на
общински
съвет

Дата на
издаване

Наименование на проекта за изменение ПУП

Местонахождение

21

662

13.04.2017г. Разрешение за изработването на комплексен проект за
инвестиционна инициатива с обхват: УПИ III в кв.153а по
плана на ЦГЧ, гр.Монтана, със следните самостоятелни
съставни части:
- Проект за изменение на ПУП-ПЗ, с който да се запази
характерът и начинът на застрояване в УПИ III, като се
премахне заварената жилищна сграда, пазена по
действащия ПУП, и да се предвиди ново средно свързано
жилищно застрояване на калкан с жилищната сграда в УПИ
IV, съгласно скица-предложение;
- Инвестиционен технически проект за обект
„Многофамилна жилищна сграда”.

УПИ III в кв.153а по
плана на ЦГЧ,
гр.Монтана, с
административен
адрес: ул."Иван
Аврамов", 1

22

663

13.04.2017г. Разрешение за изработването на комплексен проект за
инвестиционна инициатива със следните самостоятелни
съставни части:1. Проект за изменение на ПУП – ПР, с
който УПИ VI и УПИ VII в кв.56 по плана на
с.Д.Белотинци, общ. Монтана се обединяват в общ УПИ II с
конкретно предназначение „За аквакултурно стопанство”.
2. Проект за ПУП-ПЗ за новообразувания УПИ II в кв.56 по
плана на с.Долно Белотинци, общ. Монтана, с който се
предвижда свободно ниско застрояване.
3. Инвестиционен технически проект за обект:
„Аквакултурно стопанство с рециркулационна система".

УПИ VI и УПИ VII в
кв.56 по плана на
с.Д.Белотинци, общ.
Монтана

23

27.4.2017
Решение/4
58 от
Протокол
№19

24

830

Разрешава на ЕТ"Григор Крумов",ЕИК 111023250,със ПИ с индетификатори
седалище и адрес на управление гр.Монтана,ул."Захари 48489.4.567
Зограф"№12,чрез управителя Григор Крумов Славков да
възложи изготвяне на проект за ПУП за промяна на
предназначението и за застрояване на ПИ с индетификатор
48489.4.567 по кадастрална карта на гр.Монтана,местност
Лъката,землище гр.Монтана,от земеделска земя в "За
производтсвено-складова
и
обслужваща
дейност";2
Одобрява пролиженото задание за изработване на ПУП по
чл.125 от ЗУТ.

09.05.2017г. Разрешение за изработването на проект за изменение на
подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ III от кв. 6 по действащия
регулационен план на СПЗ, гр. Монтана, като с плана за
регулация /ПР/ се предвижда от УПИ III да се образуват два
нови УПИ: УПИ III и УПИ XХХIII в кв. 6 и двата с
конкретно предназначение „За производствено-складова
дейност”, и улица тупик с ОТ 1643-1644, а с ПУП-ПЗ се
предвижда запазване на част от съществуващите сгради и се
предвижда свободно ниско застрояване, показано с
ограничителни линии на застрояване.

УПИ III в кв.6 по плана
на СПЗ, гр.Монтана, с
административен
адрес:
ул."Индустриална", 56

Заповед
или
№ решение на
общински
съвет

25

831

26

1084

27 Решение/4
93 от
Протокол
№20

28

1005

Дата на
издаване

Наименование на проекта за изменение ПУП

Местонахождение

09.05.2017г. Разрешение за изработването на проект за изменение на
УПИ I в кв.61 по плана
подробен устройствен план – план за регулация и
на с. Винище,
застрояване /ПУП-ПРЗ/ за за УПИ I от кв. 61, като с плана
за регулация /ПР/ се предвижда от УПИ I в кв. 61 да се
образуват два нови УПИ: УПИ I с конкретно
предназначение „За спортно игрище” и УПИ II с конкретно
предназначение „За производствено-складова дейност”, а с
плана за застояване /ПЗ/ се предвижда ниско свободно
застрояване, показано с ограничителни линии на
застрояване.
13.6.2017

Разрешение за изработване на проект за изменение на
УПИ I и УПИ XXIV от
подробен устройствен план - план за регулация и
кв.6 по плана за
застрояване/ПУП-ПРЗ/ за УПИ I и УПИ XXIV от кв.6 и за гр.Монтана
част от улично простанство по плана на
СПЗ,гр.Монтана,като с ПР се предвижда от част от УПИ I
и от УПИ XXIV от кв.6 да се образува нов УПИ I,кв.6 с
конкретно предназначение за "За пройзводствено-складова
дейност(Манбат АД)",от станалата част от УПИ I да се
образува нов УПИ XXXI с конкретно предназначение"За
пройзводствено-складова дейност",като регулациеонните
линии на новообразуваните УПИ I и УПИ XXXI да
съвпаднат със кадастралните граници на ПИ с
индетификатор 48489.5.53 и от част от уличното
пространство да се образува нов УПИ XXXII от кв.6 с
конкретно предназначение "За обществено обслужване",и
улица с ОТ 1636-1637-1638-1639-1640-1641-1642, а с ПЗ се
предвижда запазване на част от съществуващите сгради и се
предвижда свободно високо застрояване,показано с
ограничителни линии,съгласно приложената скица с
предложение.

30.5.2017

Разрешава на Николай Людмилов Николов да възложи
изготвяне на проект за ПУП-ПЗ за ПИ с индетификатор
48489.30.358 по кадастрална карта на гр.Монтана,местност
Герана,за промяна на предназначението на земеделска земя
в "За автокъща" и одобрява приложеното задание.Проектът
да се изработи в обхват ПИ с индетификатор 48489.30.358
по кадастрална карта на гр.Монтана,местност Герана,в
съответствие с изискванията на ЗУТ и свързаните с него
нормативни актове,и с обем и съдържание съгласно
Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените
планове.

ПУП-ПЗ за ПИ с
индетификатор
48489.30.2017 по
кадастрална карта на
гр.Монтана

02.06.2017 г Разрешение за изработването на проект за изменение на
УПИ XI от кв.24 по
подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ плана на гр.Монтана
за за УПИ XI от кв.24, с който се запазва същ. Ниско
застрояване ии се предвижда ниско свободно застрояване,
показано с ограничителни линии на застрояване.

Заповед
или
№ решение на
общински
съвет

29 Решение/5
34 от
Протокол
№22

Дата на
издаване
27.6.2017

Наименование на проекта за изменение ПУП

Местонахождение

Разрешава на Бисер Ивов Ангелов да възложи изработване
на проект за ПУП за поземлен имот с индетификатор
48489.26.718 по кадастрална карта КК на гр.Монтана,с
който да се промени начина на трайно ползване на
имота,като се определие конкретно предназначение "За
жилищно стройтелство" и се предвиди ниско застрояване с
ограничителни линии.2Одобрява приложеното задание по
чл.125 от Закона за устройство на територията.

ПУП за поземлен имот
с индетификатор
48489.26.718 по КК на
гр.Монтана

30

1189

28.06.2017 г Разрешение за изработване на проект за изменение на
УПИ ІІ, УПИ ІІІ и УПИ
подробен устройствен план-план за регулация и застрояване ІV, кв. 176 по плана на
за УПИ ІІІ, УПИ ІІ и УПИ ІV, кв. 176 по плана на
гр. Монтана
ж.г.Стадиона, гр. Монтана и улица ОТ 763-ОТ 764, като: 1.
С плана за регулация се променят регулационните линии
между УПИ ІІ, УПИ ІІІ и УПИ ІV, уличната регулационна
линия на УПИ ІІІ към бул. "Христо Ботев" и се запазва
отреждането им. 2. С плана за застрояване се предвижда в
УПИ ІІІ ново ниско свободно застрояване.

31

1200

28.06.2017 г Разрешение за изработване на КПИИ със следните съставни УПИ XIII и УПИ XIV
в кв.44 по плана на с.
части: 1.1 Проект за изменение на подробен устройствен
план - план за регулация за УПИ XIII и УПИ XIV в кв.44 по Благово, общ. Монтана
плана на с. Благово, общ. Монтана; с който УПИ XIII и
УПИ XIV да се обединят в общ УПИ XIII с конкретно
предназначение - за ниско жилищно застрояване, и
регулационната линия между новообразувания УПИ XIII и
УПИ XI да съвпадне със съществуващата имотна граница
на имот пл. № 252.
1.2 Проект за подробен устройствен план-план за
застрояване за новообразувания УПИ XIII в кв.44 по плана
на с. Благово, общ. Монтана, с който се предвижда
свободно ниско жилищно застрояване, съгласно скицапредложение.
2. Инвестиционен технически проект за обект:
„Еднофамилна жилищна сграда” в новообразувания УПИ
XIII.

Заповед
или
№ решение на
общински
съвет

Дата на
издаване

Наименование на проекта за изменение ПУП

Местонахождение

28.06.2017 г Разрешение за изработването на проект за изменение на УПИ XVII в кв.129 по
подробен устройствен план – план за регулация и плана на ЦГЧ
застрояване за УПИ XVII в кв.129 по плана на ЦГЧ гр.Монтана
гр.Монтана, с който:
- с ПР да се промени
регулационната линия м/у УПИ XVII и УПИ VII, УПИ XVII
и УПИ VIII, така, че тя да съвпадне с имотната граница на
ПИ 48489.7.119 по КК на гр.Монтана;
- с ПЗ
да се запазят харатерът и начинът на застрояването в УПИ
XVII, като се премахне съществуващата жилищна сграда и
да се предвиди ново основно ниско застрояване, както и
допълващо свързано застрояване на регулационната линия с
УПИ XVIII.

32

1201

33

1261

3.7.2017

УПИ IX в кв.174 по
Разрешение за изработването на комплексен проект за плана на гр. Монтана,
инвестиционна инициатива с обхват УПИ IX в кв.174 по
плана на гр. Монтана, със следните самостоятелни съставни
части: 1. Проект за изменение на подробен устройствен
план - план за застрояване за УПИ IX в кв.174 по плана на
гр. Монтана, с което се променят показателите на
завстрояването и линиите на застрояването, съгласно скицапредложение. 2. Инвестиционен технически проект за
обект: „Търговски обект със склад”.

34

1328

7.7.2017

Част от улично
пространство се
образува кв.95 се
образуват два нови
урегулирани
подземлени имота
УПИ IX и УПИ X/По
плана на гр.Монтана

Разрешение за изработването на проект за изменение на
подробен устройстввен план - план за регулация и
застрояване /ПУП-ПРЗ/ за част от улично простаснтво и за
част от кв.95 по дейсстващия подробен устройствен план
гр.Монтана, като ПР се предвижда от част от уличното
пространство да се разшири кв.95,като се образуват два
нови урегулирани поземлени имота /УПИ/:УПИ IX с
конкретно предназначение "За паркинг"и УПИ X с
конкретно предназначение "За обществено обслужване", и
пътека за пешеходен достъп в кв.95, а с ПЗ се предвижда
свободно ниско застрояване в новообразувания УПИ Xот
кв.95,паказано
о
ограничителни
линнии,съгласно
приложената скица с предложение.

Заповед
или
№ решение на
общински
съвет

Дата на
издаване

35

20.7.2017

Наименование на проекта за изменение ПУП

Местонахождение

Разрешение за изработване на комплексен проект за
инвестиционна инициатива за УПИ IV,КВ.102 по плана
ЦГЧ със следните самостоятелни съставни части:1.Проект
за именение на подробен устройствен план-план за
регулация и застрояване за УПИ I,КВ.102 по действащия
ПУП на ЦГЧ,гр.Монтана,с което се предвижда-Обособява
се за УПИ I с отреждане "За детско заведение е
трафопост"при запазване на същуствуващото застрояване и
ново ниско застрояване,покозано с ограничителни линии;Обособява се УПИ VII с отражение "За съциални услуги"
при запазване на същуствуващото застрояване и ново ниско
застрояване,показано с ограничителни линии при запазване
на наредбата за сервитутите на енергийнитеобекти
съгласно условията на "ЧЕЗ Разпределение България "АД2.Инвестиционен проект "Преустройство на същуствуваща
сграда в център за обществена одкрепа"

36

1449

37 Решение/5
74 от
Протокол
№23

24.7.2017

ПИ с индетификатори
Разрешение на Иван Йонов Йонов,да се възложи 48489.18.631 и
изработването на проект за именение на подробен 48489.18.632,гр.Монта
устройствен план за ПИ и индетификатори 48489.18.631 и на
48489.18.632 по кадастралната карта на гр.Монтана,с който
двата имота да ес обединят в един общ имот с конкретно
предназначение "За жилищна сграда,склад и магазин",като
се запазят заверените сгради и се предвиди свободното
ниско застрояване,показано с ограничителни линии,при
спазване на изискуемото разстояние да районната артерия ул."Св.Патриарх Евтимий",съграсно чл.26,а.1,т.3 от ЗУТ

27.7.2017

ПУП за поземлен имот
Разрешава на "Теди" ООД,ЕИК 831746066,със седалище и с индетификатор
адрес
на
управление
гр.София,жк.Овча 48489.1.1306 по КК на
Купел2,бл.20,ап.10,представлявано от Тодорка Първанова гр.Монтана
Кръстева да възложи изработване на проект за ПУП за
поземлен имот с индетификатор 48489.1.1306 по
кадастралната карта на гр.Монтана,с който да се промени
начина на трайното ползване на имота с цел
застрояване,като се определи канкретно предназначение"За
производствена и складова дейност",да се обедини с
поземлен имот с индетификатор 48489.1.946 и се предвиди
ниско застрояване.2 Одобрява приложеното задание по
чл.125 от Закона за устройство на територията.

Заповед
или
№ решение на
общински
съвет

Дата на
издаване

Наименование на проекта за изменение ПУП

Местонахождение

ПУП за поземлен
имот№20.440 по плана
на новообразуваните
имоти на местност
Парта,гр.Монтана код
по ЕКАТТЕ 48489

38 Решение
573/от
Протокол
№23

27.7.2017

Решава на Валя Найденова Младенова да възложи
изработване на проект за ПУП за поземлен имот №20.440
по плана на новообразуваните имоти на местност
Парта,гр.Монтана,код по ЕКАТТЕ 48489,с който да се
промени начина на трайно ползване на имота,като се
определи конкретно предназначение "За жилищно
стройтелство" и се предвиди ниско застрояване.2.Одобрява
преложеното задание по чл.125 от Закона за устройство на
територията.

39 Разрешени
е 575/ от
Протокол
№23

27.7.2017

ПУП за поземлен имот
Разрешава на Петя Тодорова Барашка-Гоцина да възложи с индетификатор
изработване на проект за ПУП за поземлен имот с 48489.26.529 по КК на
индетификатор 48489.26.529 по КК на гр.Монтана,с който гр.Монтана
да се промени предназвачението на имота,като се определи
конкретно предназначение "За жилищно стройтелство" и се
предвиди ниско застрояване.2.Одобрява приложеното
задание по чл.125 от Закона за устройство на територията.

40 Разрешени
е 576/ от
Протокол
№23

27.7.2017

41

20.7.2017

1433

Разрешаване на Цветан Миленков Панков и Анжела
Заркова Найденова да възложат изработване на проект за
ПУП
за
поземлени
имоти
с
индетификатори
48489.4.514,48489.4.381,и
48489.4.381
па
КК
на
гр.Монтана,с който да се промени конкретното
предназначение на ПИ 48489.4.514 от "За автокъща и ОО"
в"За автосервиз и каже" и той да се разшири с ПИ
48489.4.378 и ПИ 48489.4.381 и новообразувания имот да се
предвиди ниско застрояване.2.Одобрява приложеното
задание по чл.125 от Закона за устройство на територията.

ПУП за поземлени
имоти с
индетификатори
48489.4.514,48489.4.38
1,и 48489.4.381 па КК
на гр.Монтана

Разрешение за изработване на комплексен проект за Упи
инвестициенна инициатива за УПИ IV,кв.70 по плана ЦГЧ I,кв.102,ЦГЧ*гр.Монта
със следните самостоятелни части :1 Проект за именение на на
подробния устройствен план - план за регулация и
застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ IV,кв.70 по действащия
ПУП на ЦГЧ,гр.Монтана, с коено се предвижда
обособяване на следните нове УПИ:-УПИ IV с
отреждане"за детско
заведение"при
запазване на
съществуващото
застрояване
и
ново
ниско
застрояване,показано с ограничителни линии;-УПИ X с
отражение "за детскозаведение,социални услуги и
трафопост при запазване на същуствуващо застрояване и
ново ниско застрояване,показано с ограничителни линии;УПИ VI,УПИ VII,УПИ VIII,УПИ IX с отреждане за
индивидуално жилищно стройтелство и ново ниско
застрояване,показано с ограничителни линии,при спазване
на условията на "ЧЕЗ Разпределение България"АД
2Инвестиционен проект за преустройство на съществуваща
сграда в дневен център за деца и младежи с умствени
увреждания;

Заповед
или
№ решение на
общински
съвет

Дата на
издаване

Наименование на проекта за изменение ПУП

25.08.2017 г Разрешение за изработване на проект за изменение на
подробен устройствен плен за поземлен имот с
идентификатор 48489.27.742 по кадастралната карта на гр.
Монтана, местност Семчова круша, като му се промени
конкретното предназначение от "за съхранение и
преработка на селскостопанска продукция" в "за ОО-хотел
и водни площи" и се запази предвиденото по действащия
ПУП ниско, свободно застрояване

Местонахождение

гр. Монтана, ПИ с
идентификатор
48489.27.742 по КК,
местност Семчова
круша

42

1757

43

1564

2.8.2017

УПИ V,КВ.30 ПО
Разрешение за "Съюз на църквите на адвентистите от
седмия ден" ЕИК 000703632,със седалище и адрес на
ПЛАНА НА
управление:гр.София,район Сердика,ул."Цветан Милков" ГР.МОНТАНА
№11,представлявано от Милен Росенов Георгиев секретар,да възложи изработването на комплексен проект
за инвестиционна инициатива с обхват УПИ V в кв.30 по
плана на гр.Монтана,със следните самостоятелни съставни
части:1.Прект за именение на подробен устройствен планплан за регулация и застрояване за УПИ V в кв.30 по плана
на гр.Монатна;2.Инвестиционен технически проект за
обект:"Преустройство на първи етаж и надстрояване на
втори етаж на съществуваща сграда-църква"-

44

1674

15.8.2017

Разрешавам на Войн Никодимов Каменов,Евгени Цветков Община Монтана,УПИ
Христов и Община Монтана да възложат изработването на I и УПИ II,кв.74комплексен проект за инвестиционна инициатива за
кв.Мала Кутловица
урегулиран поземлен имот (ПУП-ПРЗ) за УПИ I и УПИ
II,кв.74 по плана на кв.Мала Кутловица,гр.Монтана.С
проекта за ПУП-ПР да се измени дворищната регулация
ката,че от ПИ с индетификатор 48489.29.814 и 48489.29.815
да се обособи нов УПИ II, от ПИ с индетификатор
48489.29.700 и 48489.29.701 да се обособи нав УПИ I, двата
с отреждане за жилищно стройтелство,а частта от ПИ
48489.29.239-Общинска собственост да се обособи като
нов УПИ VII,отреден за обществено обслужване (ОО) при
запазване на улична регулация.С плана за застрояване да се
предвиди ново нискозастрояване показано с ограничителни
линни,с възможност за свободно и свързано застрояване.Инвестиционен проект за еднофамилна жилищна сграда на
един етаж в новия УПИ II,кв.74 на Воин Никодимов
Каменов

Заповед
или
№ решение на
общински
съвет

Дата на
издаване

Наименование на проекта за изменение ПУП

Местонахождение

45

1712

8.8.2017

Разрешение на "НИКИ 1000"ЕООД,ЕИК 200433797 със
ПИ
седалище и адрес на управление
48489.30.361,ГР.МОНТ
гр.Монтана,ж.к."Младост"бл.29вх.Д,ап.9,представлявано от АНА
Николай Константинов Богданов и от Милен Йорданов
Велков,да възложат изработването на комплексен проект за
инвестиционна инициатива обхват ПИ с индетификатор
48489.30.361 по кадастрална карта на гр.Монтана,местност
Герана,със следните самостоятелни части : -Проект за
изменение на подробен устройствен план-план за
застрояване (ПУП-ПЗ)за паземлен имот /ПИ/ с
индетификатор 48489.30.361 по кадастрална карта на
гр.Монтана,Местност Герана,землище на гр.Монтана,с
който да се предвиди свободно ниско застрояване,показано
о ограничителни линии на застрояване върху скицата с
предложение,при спазване на севитута на съществуващите
елементи на техническана инфраструктура.-Инвестиционен
проект за "Разширение на автосервиз"

46

1714

18.8.2017

Разрешение на Езекия Василев Езекиев,Васил Езекиев
ПУП-ПРЗ-УПИ XII и
Илиев,Румен Василев Илиев,Константин Трайков
УПИ XIII,кв.119 по
Костодинов и Никола Славомиров Тотев да възложат
плана на ЦГЧ
изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ
XII,и УПИ XIII,кв.119 по дейсдтващия подробен
устройствен план на ЦГЧ,гр.Монтана,с което да се
предвиди изменение на регулацията между УПИ XII и УПИ
XIII,кв.119 по плана на ЦГЧ така,че регул.линия да
съвпадне с имотна граница.Изменението по плана за
застрояване да предвиди премахване на съществуващите
сгради и ново ниско и средно свързано застрояване между
УПИ X и УПИ XII,показано с задължителни линии.

47

1757

25.8.2017

Разрешавам на Ангелина Иванова Петрова,пълномощник на УП за поземлен имот с
"Мартинов 08"ООД,да се възложи изработването на проект идентификатор
за изменение на подробен устройствен план за поземлен
48489.27.742
имот с индетификатор 48489.27.742 по кадастрална карта на
гр.Монтана,местност Семчова круша,като му се промени
конкретно предназначение от "За съхранение и преработка
на селскостопанска продукция" в " за ОО-хотел и водни
площи" и се запази предвиденото по действащия ПУП
ниско,свободно застрояване,показано върху скицатапредложение с ограничителни линии на застрояване.

Заповед
или
№ решение на
общински
съвет

Дата на
издаване

48

1769

25.8.2017

Разрешавам на "Петра ТСИ"ООД,ЕИК 203027517,със
седалище и адрес на управление
гр.Берковица,ул."Панорама" №2 и с управител Йордан
Кирилов Велков,да възложи изработването на проект за
изменение на специализиран подробен устройдтвен план
парцеларен план/ПУП-ПП/за трасе на временен ел.провод
20 KV от съществуващ ЖР стълб от електропровод
"Соточино",преминаващ през поземлени имоти
(ПИ)№540014,540015,00526,000622 и нов МКТП в ПИ
№000622,землище с.Горно Церовене,община Монтана,с
който да предвиди промяна трасето на ел.провода в ПИ
№000622 и изместване местоположението на МКТП в ПИ
№000622,землище с .Горно Церовене,община
Монтана,съгласно приложена скица-предложение.

49

1790

28.8.2017

Разрешавам да се вълзожи изработването на проект за
ПУП-ПРЗ-за УПИ
изменение на подробен устройствен план-план за регулация III,кв.9
и застрояване /ПУП-ПРЗ/за УПИ II от кв.9 по плана на
Стара промишлена зона/СПЗ/,гр.Монтана,като с ПР се
предвижда от УПИ III да се образуват четири нови и се
обособява улица-тупик,като конкретно предназначение на
новообразуваните УПИ става:УПИ XIII-"За мототехника и
автосервиз",УПИ XIV-"За мототехника и автосервиз",УПИ
XV-"За мототехника и автосервиз" и УПИ XVI-"За
мототехника и автосервиз",а с ПЗ се предвижда запазване
на предвиденото по действащия ПУП застрояване,съгласно
приложената скица с предложение.С цел осгураване на
лице (изход)към улицата но новообразуваните УПИ
XIII,УПИ XIV,УПИ XV, и УПИ XVI от кв.9 по плана на
СПЗ,гр.Монтана,съгласно изискванията на чл.14,ал.4 от
ЗУТ да се обособи улица-тупик.Отчуждението за
проникване на нова задъдена улица да се извърши за сметка
на собственика на новооразувания УПИ,съгласно чл.81,ал.4
от ЗУТ

50

Решение
604/от
Протокол
№24

14.9.2017

Разрешава на Аврам Петков Иванов да възложи
изработването на проект за ПУП-ППза трасе на водопровод
от тръбен кладенец ТК 2 в имот №970.43 по плана на
новообразуваните имоти на местност Разсадника-Връх
Затворнишки,землище с.Долно Белотинци,общ.Монтана
през имоти №970.46 по плана на новообразуваните имоти
на местност Разсадника-Връх Затворнишки,землище
с.Долно Белотинци,общ.Монтана и №002096,000496 и
000454 до имот №460011 по КВС в землището на с.Долно
Белотинци,общ.Монтана.2.Одобрява приложеното задание
по чл.125 от Закона за устройство на територията.

Наименование на проекта за изменение ПУП

Местонахождение

ПУП -ПП преминаващ поземлен
имот
(ПИ)№540014,540015,0
00526,000622

ПУП-ПП за трасе
наводопровод от
тръбен кладенец ТК 2 в
имот №970.43

Заповед
или
№ решение на
общински
съвет

Дата на
издаване

Наименование на проекта за изменение ПУП

Местонахождение

51

Решение
605/от
Протокол
№24

14.9.2017

Разрешава на Митко Русинов Петров да възложи
ПУП за поземлен имот
изработване на проект за ПУП за поземлен имот №17.635
№17.635
по плана на новообразуваните имоти на местност
Парта,землищата на с.Долна Вереница и гр.Монтана, код по
ЕКАТТЕ 48489, с който дасе промени начина на трайно
ползване на имота,като се определи конкретно
предназначение "За жилищно стройтелство"и се предвиди
ниско застрояване.2.Одобрява приложеното задание по
чл.125 от Закона за устройство на територията.

52

1944

18.9.2017

Разрешавам на "Еко ОЙЛ"ООД,ЕИК 131070880,да се
УПИ VI в кв.174 по
плана на гр.Монтана
възложи изработването на комплексен прект за
инвестиционна инициатива с обхват УПИ VI кв.174 по
плана на гр.Монтана със следните самостоятелни съставни
части:1.Проект за изменение на подробен усдтройствен
план-план за застрояване и регулация/ПУП-ПРЗ/за
урегулиран поземлен имот/УПИ/ VI в кв.174 по плана на
гр.Монтана 2.Инвестиционен технически проект за
обект:"Магазин и склад"

53

2033

27.9.2017

Разрешавам да се възложи изработването на проект за
изменение па ПУП-план за регулация и застрояване/ПУППРЗ/ за УПИ III от кв.6 по действащия регулационен план
на СПЗ,гр.Монтана като с плана за регулаиця /ПР/ се
предвижда от УПИ III да се образуват два нови УПИ:УПИ
III и УПИ XXXIV в кв.6 и двата с конкретно
предназначение " За производтсвено-складова дейност",а с
ПУП-ПЗ се предвижда запазване на част от
съществуващите сгради и се предвижда свободно ниско
застрояване,показано с ограничителни линии,съгласно
приложената скица с предложение.

УПИ III от кв.6 по
действащия
регулационен план но
СПЗ,гр.Монтана

54 Решение
622/от
Протокол
№25

24.10.2017

Разрешава на Илияна Цветкова Михайлова да възложи
изработване на проект за ПУП за поземлен имот с
индетификатор 48489.26.658 по КК на гр.Монтана,с който
да се промени трайното предназначение на имота,като се
определи конкретно предназначение "За жилищно
стройтелство" и се предвиди ново застрояване.2.Одобрява
приложеното задание по чл.125 от Закона за устройство на
територията.

ПУП за поземлен имот
с индетификатор
48489.26.658 по КК на
гр.Монтана

55 Решение
1/от
Протокол
№21

9.11.2017

Проект за изменение на подробен устройствен план - с
който се променя предназначението на позмлен имот с
идентификатор 48489.30.358 по КК на гр.Монтана,
местност "Герана" от земеделска земя в "за автокъща" и се
предвицда ниско застрояване.

ПИ 48489.30.358 по КК
на гр.Монтана

Заповед
или
№ решение на
общински
съвет

Дата на
издаване

Наименование на проекта за изменение ПУП

Местонахождение

56 Решение
644/от
Протокол
№26

23.11.2017

Разрешава на Христо Видолов Христов да възложи
изработване на проект за ПУП за поземлен имот с
индетификатор 48489.2.555 по КК на гр.Монтана,с който да
промени трайното предназначение "За автокъща и
селскостопански машини и трафопост" и се предвиди ново
застрояване.2.Одобрява приложеното задание по чл.125 от
Закона за устройство на територията.

ПУП за поземлен имот
с индетификатор
48489.2.555 по КК на
гр.Монтана

57

2481

23.11.2017

Рарешавам на Петя Асенова Борисова,да възложи
изработването на проект за изменение на ПУП за
новообразуваните имоти 670.505 и 670.96 в землище
с.Долна Вереница,общ.Монтана по плана на
новообразуваните имоти на местност Парта землище
землище на гр.Монтана и с.Долна Вереница, код по
ЕКАТТЕ 22040,с който двата имота да се обединят в един
общ имот с конкретно предназначение "За жилищно
стройтелство",като да се предвиди свободно ниско
застрояване,показано върху скица-предложение с
ограничителни линии на застрояване.

Новообразувани имоти
670.505-670.96

58

2331

6.11.2017

Разрешавам на "КОМПАС"ЕООД,ЕИК 111006742,със
седалище и адрес на управление с.Комарево,ул."Първа"
№40,представлявано от управителя Розалин Спасов Нончев,
да въложи изработването на проект за изменение на ПУППРЗ, с който от УПИ II в кв.7 по плана на СПЗ да се
образуват два нови:УПИ II с конкретно предназначение-"За
производствени дейности" и УПИ VII-"За търговска и
складова дейност",а с плана на застрояване да се запазят
заварените в новообразуваните УПИ сгради и да се
предвиди ново свободно застрояване,показано върху скица
предложение с ограничителни линии на застрояване.

ПУП-ПРЗ за УПИ II в
кв.7,се образуват два
нове УПИ II и УПИ
VII гр.Монтана

59

2182

10.10.2017

Разрешавам да се възложи изработването на проект за
Изменение на ПУПизменение па ПУП-ПРЗ за УПИ I и УПИ XI в кв.138а по
ПРЗ за УПИ I и УПИ
действащия ПУП на ЦГЧ,гр.Монтана,като ПР да се измени XI,в кв.138a
дворищната регулация между УПИ I и УПИ XI, в кв.138а,
като от УПИ XI към УПИ I се прехвърлят 34 кв.м.,при
условията на чл.15,ал.3 ЗУТ и се промени конкретното
предназначение на УПИ I от "За КОО" в "За жилищно
застрояване и обществено обслужване",а с ПЗ в УПИ I от
кв.138а:-да се запази съществуващата едноетажна жилищна
сграда и се предвиди нейното надстрояване с два етажа;-се
запази предвиденото по действащия ПУП допълващо
застрояване на вътрешната регулационна линия към УПИ
II,съгласно скицата с предложение.

Заповед
или
№ решение на
общински
съвет

60

2041

61

2062

62 Решение
694/от
Протокол
№27

Дата на
издаване

Наименование на проекта за изменение ПУП

Местонахождение

27.09.2017 г Разрешавам на "СПА" ЕООД,ЕИК 1115630079,със УПИ XLV в кв.5 по
седалище и адрес на управление: гр.Монтана, бул."Хаджи плана на
Димитър"№14 вх.А,ап.4, представлявано от Мирослам СПЗ,гр.Монтана
Панталеев Спасом-управител, да въложи изработването на
комплексен проект за инвестиционна инициатива с обхват
УПИ XLV в кв.5 по плана на СПЗ,гр.Монтана със следните
самостоятебни съставни части:1.Проект за изменение на
подробен истройствен план-ПРЗ за УПИ XLV в кв.5 по
плана
на
СПЗ,гр.Монтана
с
който
конкретно
предназначение на УПИ да стане "За обществено
обслужване и пройзводствена дейност" и да се променят
линиите на застрояването,съгласно скица-предложение. 2.
Инвестиционен технически проект за обект: "Сграда за
преработка на отпадъци от хуманната медицина".

3.10.2017

Разрешавам да се възложи проект за изменение на подробен
устройствен план-план за регулация и застрояване/ПУППРЗ/ за УПИ XXXIII в кв.6,за УПИ II,УПИ III,УПИ XXXIII
в кв.5 и за част от уличното пространство по действашия
ПУП на СПЗ,гр.Монтана,като с ПР се предвиди:-да се
измени уличната регулация между кв.5 и кв.6,като част от
уличното пространство се придаде към УПИ XXXIII от
кв.6,-УПИ III, и УПИ XXXIII в кв.5 да се обединят в един
общ УПИ III с конкретно предназначение "За
производсквено-складова дейност",като регулационните
линии на новообразуваното УПИ III към УПИ II от кв.5 и
към новообразуваното УПИ XXXIII от кв.6 да съвпаднат
със имотните граници на поземлените имоти. С ПЗ се
предвиди в УПИ II и в новообразуваното УПИ III от кв.5
запазване на съществуващото застрояване и ново
застрояване,показано с ограничителни линии на скицата с
предложение на изменението.

ПУП-ПРЗ за УПИ
XXXIII в кв.6,за УПИ
II,УПИ III,УПИ
XXXIII,гр.Монтана

19.12.2017

Разрешава на "НАЙД"ЕООД,ЕИК 111561587,със седалище
и адрес на управление гр.Монтана,бул."Трети Март"
№157,да възложи изготвяне на проект за ПУП-ПЗ за ПИ с
индетификатор
48489.14.1013,
по
КК
на
гр.Монтанаместност Свиранска пътека,за промяна на
предназначението на земеделска земя в "За автосервиз",като
застрояването да е свързано на имотната граница с ПИ и
ндетификатор 48489.14.304 и да се съобрази със сервитута
на преминаващия през имота електропровод CH ( 20
kV)Дружба.2.Одобрява приложеното задание.

ПУП-ПЗ за ПИ с
индетификатор
48489.14.1013 по
кадастрална карта на
гр.Монтана

Заповед
или
№ решение на
общински
съвет

63 Решение
695/от
Протокол
№27

Дата на
издаване
19.12.2017

Наименование на проекта за изменение ПУП

Разрешава на Цветан Красимиров Найденов да възложи
изготвяне на проект за ПУП-ПЗ с индетификатор
48489.25.331 по КК на гр.Монтана,местност Расника, за
промяна на предназначението на земеделска земя в "За
жилищно стройтелство",като застрояването да се съобрази
със сервитута на преминаващия в близост до имота
електропровод 20kV, и да одобрява приложеното задание.

Местонахождение

ПУП-ПЗ за ПИ с
индетификатор
48489.25.331 па КК на
гр.Монтана

