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

1

2

3

4

5

111

203

269

295

717

Дата на Наименование на проекта за изменение ПУП
издаване
Проект за изменение на подробен устройствен план - парцеларен план за водопроводно
отклонение през поземлени имоти с идентификатори 48489.27.26, 48489.27.158,
48489.27.785, 48489.27.808 и 48489.27.809 по КК на гр.Монтана, местност Семчова круша.
24.01.2018г

УПИ XXIII и УПИ XXXIV в кв.
6 и за част от улично
пространство с ОТ 17-18-1927 по действащия ПУП на
СПЗ, гр. Монтана

КПИИ със следните самостоятелни части :-Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V, кв.
174 по плана на гр. Монтана, като се промени конкретното предназначение на УПИ V от
19.02.2018г "за обществено обслужване и трафопост" в "за обществено обслужване и складова
дейност" и се предвиди ниско свободно застрояване и -Инвестиционен проект за
търговска сграда
Проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП/ за поземлени имоти/ПИ/ с
променено предназначение с идентификатори 48489.26.718, 48489.26.621 и 48489.26.716
по кадастралната карта на гр.Монтана, с който да се изменят границите на ПИ, да се
22.02.2018г.
промени конкретното им предназначение, да се запази съществуващото застрояване да се
предвиди ново в новообразуваните имоти, съгласно приложената скица с предложение за
изменението
Разрешава се изготвяне на проект за ПУП за провяна на предназначението и за
застрояване на поземлен имот с индетификатор 48489.27.657 на кадастралната карта на
29.01.2018г.
гр.Монтана,местност Семчова круша,от земеделска земя в "За жилищно стройтелство".

УПИ V, кв. 174 по плана на
гр. Монтан

718

29.01.2018г.

7

763

27.02.2018г.

9

10

764

765

766

поземлени имоти с
идентификатори
48489.27.26, 48489.27.158,
48489.27.785, 48489.27.808
и 48489.27.809 по КК на
гр.Монтана, местност
Семчова круша.

Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XXIII и УПИ XXXIV в кв. 6 и за част от улично
пространство с ОТ 17-18-19-27 по действащия ПУП на СПЗ, гр. Монтана, като с ПР се
предвижда от УПИ XXIII и УПИ XXXIV и от част от улично пространство с ОТ 17-18-19-27, да
08.02.2018г. се образува един нов УПИ XXIII от кв. 6 с конкретно предназначение "Производственоскладова база и газостанция", а с ПЗ в новообразувания УПИ XXIII се запазват
съществуващите сгради и се предвижда свободно ниско застрояване.

6

8

Местонахождение

27.02.2018г.

27.02.2018г.

Разрешава се изработване на проект за ПУП за поземлен имот с индетификатор
48489.26.717 по КК на гр.Монтана,с който да се раздели на два нови ПИ,да се промени
начина им на ползване,като се определи конкретно предназначение"За жилищно
строителство"и да се предвиди ново застрояване.
Разрешава се изработване на проект за ПУП за поземлен имон ПИ с индетификатор
48489.4.401 по КК на гр.Монтана,с който да се раздели на два нови ПИ,да се промени
начина им на ползване,като са определи конкретно предназначение на единия ПИ"За
жилищно стройтелство",а на другия "За Обществено обслужване" и да се предвиди ново
застрояване.
Разрешава се изработване на ПУП за поземлен имот №255015 по картата на
възстановената собственост /КВС/в землището на с.Габровница на гр.Монтана,с който да
се промени начина му на трайно ползване,да се определи ново конкретно
предназначение "За складова дейност",гараж за селскостопанска техника и пункт за
зареждане на МПС с ДГ и се предвиди ново застрояване.
Разрешава се изработване на проект за ПУП запеземлени имоти с индетификатор
48489.2.238 и 48489.2.657 по КК на гр.Монтана за промяна на предназначението им и за
застрояване,като се обединят двата ПИ,промени се начина им на ползване и се определи
конкретно предназначение"За производствени и складови дейности и трафопост", и се
предвиди ново застрояване,при спазване наограничителна стройтелна линия към РП II 81
и РП III 816

Разрешава се изготвяне на ПУП за промяна на предназначението и за застрояване на
поземлен имот с индетификатор 48489.4.396 по КК на гр.Монтана,местност
Лъката,землище гр.Монтана от земеделска земя в "промишлено-складова дейност" и се
27.02.2018г. предвиди ново ниско квободно застрояване,при спазване на сервитута на газопровода
през поземления имот и ограничителна стройтелна линия къмм РП-1/E-79/

ПИ с идентификатори
48489.26.718, 48489.26.621
и 48489.26.716 по
кадастралната карта на
гр.Монтана
ПИ с идентификатори
48489.27.657,
кадастралната карта на
гр.Монтана
ПИ с идентификатори
48489.26.717,
кадастралната карта на
гр.Монтана
ПИ с идентификатори
48489.4.401, кадастралната
карта на гр.Монтана

Поземлен имот № 255015
по картата на
възстановената
собственост КВС
ПУП запеземлени имоти с
индетификатор 48489.2.238
и 48489.2.657 по КК на
гр.Монтана

ПУП за промяна на
предназначението и за
застрояване на поземлен
имот с индетификатор
48489.4.396 по КК на
гр.Монтана

11

436

14

15

16

17

18

улица с ОТ 3-2-1-1517-15183-1302-4-5-1389-1392-6-7
/част от ул.
„Индустриална”/ по
действащия ПУП на Стара
промишлена зона, гр.
Монтана

Разрешава да се възложи изработването на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ I от кв. УПИ I от кв. 152 по
152 по действащия ПУП на гр. Монтана, с който да се предвиди регулационните граници действащия ПУП на гр.
459 20.03.2018г. на УПИ I да съвпаднат с кадастралните граници на ПИ с идентификатор 48489.8.2 по
Монтана
кадастралната карта на гр. Монтана, съгласно приложената скица с предложение.

12

13

Разрешава да се възложи изработването на проект за изменение на подробен устройствен
план – план за улична регулация за улица с ОТ 3-2-1-1517-1518-3-1302-4-5-1389-1392-6-7
/част от ул. „Индустриална”/ по действащия ПУП на Стара промишлена зона, гр. Монтана,
с който се предвижда:
1) уличната регулация на улица с ОТ 3-2-1-1517-1518-3-1302-4-5-1389-1392-6-7 / част от ул.
„Индустриална”/ към УПИ XIX, УПИ XII, УПИ IV, УПИ V, УПИ XXIX, УПИ VI, УПИ XXVIII, УПИ XV,
УПИ XIV, УПИ XIII, УПИ LIII и УПИ LIV от кв. 1 и на УПИ IV от кв. 2 по действащия ПУП на СПЗ,
15.03.2018г.
гр. Монтана, да съвпадне със имотните граници на поземлените имоти.
2) промяна на тротоарите при улица с ОТ 2-3-1357 /кръстовището на ул. „Индустриална” и
ул. „Граф Игнатиев”/ и при улица с ОТ 5-1389-1390-1391-1392 /кръстовище на ул.
„Индустриална” и ул. „Гоцо Митов”/, съгласно приложената скица с предложение.

774

775

776

771

778

801

Разрешава се изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ за поземлен
имот №22.345, код по ЕКАТТЕ 48489 по плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на
местност Парта, землища на гр. Монтана и с. Долна Вереница, община Монтана, с който
да се промени начина на трайно ползване на имота, като се определи конкретно
29.03.2018г.
предназначение "За жилищно строителство" и се предвиди ниско застрояване.

Разрешава се изработването на проект за подробен устройствен план - парцеларен план
/ПУП-ПП/ за елементи на техническата инфраструктура - водопроводно отклонение през
поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 48489.2.441 до ПИ с идентификатор 48489.2.555 и
кабелен /подземен/ електропровод 20kV от съществуващ въздушен електропровод в ПИ с
идентификатор 48489.2.644, през ПИ с идентификатори 48489.2.432, 48489.2.438 и
48489.2.441 до БКТП в ПИ с идентификатор 48489.2.555 по кадастралната карта на гр.
Монтана.

Водопроводно отклонение
през поземлен имот /ПИ/ с
идентификатор 48489.2.441
до ПИ с идентификатор
48489.2.555 и кабелен
/подземен/ електропровод
20kV от съществуващ
въздушен електропровод в
ПИ с идентификатор
48489.2.644, през ПИ с
идентификатори
48489.2.432, 48489.2.438 и
48489.2.441 до БКТП в ПИ с
идентификатор 48489.2.555
по кадастралната карта на
гр. Монтана

Разрешава се изготвяне на проект за подробен устройствен план за промяна
предназначението и за застрояване на поземлен имот с идентификатор 48489.26.622 по
кадастралната карта на гр. Монтана, местност Пръчов дол от земеделска земя в "За
жилищно строителство"
Дава съгласие Община Монтана да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ от
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към
Министерството на околната среда и водите с проект "Рехабилитация на съществуващи
магистрални водопроводи в парк "Огоста", парк "Калето" и парк "Слънчева градиан", гр.
Монтана, нефинансиран от ОПРР
Разрешава се изработването на проект за подробен устройствен план за поземлен имот
№000107 по картата на възстановената собственост /КВС/ в землището на с. Славотин,
община Монтана , с който да се промени начина му на трайно ползване, да се определи
ново конкретно предназначение "За производствено-складова дейност" и се предвиди
ново застрояване.
Разрешава се изготвяне на проект за подробен устройствен план - план за застрояване на
новообразуван имот №701.62 по плана на новообразуваните имоти, местност БърдотоКонички дол, землище с. Долна Вереница, общ. Монтана за промяна на предназначението
на земеделска земя в "За жилищно строителство" и парцеларен план за водопроводно
отклонение през новообразувани имоти №701.39, №701.65, №701.61 и поземлен имот с
идентификатор 48489.23.386 по кадастралната карта на гр. Монтана.

ПИ 48489.26.622, местност
Пръчов дол, гр. Монтана

29.03.2018г.

29.03.2018г.

29.03.2018г.

29.03.2018г.

26.04.2018г.

ПИ №22.345, код по ЕКАТТЕ
48489 по плана на
новообразуваните имоти
/ПНИ/ на местност Парта,
землища на гр. Монтана и
с. Долна Вереница, община
Монтана

парк "Огоста", парк
"Калето" и парк "Слънчева
градиан", гр. Монтана

Поземлен имот №000107,
землището на с. Славотин,
община Монтана

Новообразуван имот
№701.62 по плана на
новообразуваните имоти,
местност Бърдото-Конички
дол, землище с. Долна
Вереница, общ. Монтана

19

20

21

786

824

979

Разрешава да се възложи изработването на проект за ПИ с идентификатор 48489.27.35,
местност Над село по кадастралната карта на гр.Монтана, с който имотът да се раздели на
30.04.2018г. два имота с проектните идентификатори 48489.27.813 и 48489.27.814 с конкретно
предназначение „За ниско жилищно застрояване”, като да се предвижи свободно ниско
застрояване
Разрешава да възложат изработването на комплексен проект за инвестиционна
инициатива с обхват УПИ III в кв.176 по плана на гр. Монтана със следните самостоятелни
съставни части:
1. Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация /ПУП – ПР/ за
02.05.2018г.
урегулиран поземлен имот /УПИ/ III в кв.176 по плана на гр. Монтана;
2. Инвестиционен технически проект за обект: „Жилищна сграда с кафе-сладкарница”.

21.05.2018г.

22

1010

23.05.2018г.

23

1031

25.05.2018г.

24

1032

25.05.2018г.

25

Да се възложи изработването на проект за изменение на ПУП-план за регулация и
застрояване за УПИ I и УПИ II, кв. 341 по планао на ж.к. "Парта 1", гр. Монтана, като : 1. С
плана за застрояване да се премахне предвиденото по действащия ПУП застрояване в УПИ
I; 2. С плана за регулация двата УПИ да се обединят в един УПИ I с конкретно
предназначение "За спортни площадки и озеленяване"
Разрешава се изработването на проект за изменение на подробния УПИ XV и УПИ
VIIIустройствен план-план за регулация, с което УПИ VIII се разделя на два нови УПИ XV и
УПИ VIII, кв. 141 по действащия ПУП на кв. Бодурска махала, гр. Монтана с площ и лице,
съгласно чл. 19, ал. 1 от ЗУТ, като се запазва новото допълващо застрояване и
съществуващото застрояване в двата новообразувани УПИ XV и УПИ VIII не се променя, а
се установява като свързано застрояване.
, като с ПР да се предвиди: 1. На основание §8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ вътрешните
регулационни линии на УПИ I към УПИ II да се поставят в съответствие със
съществуващите граници на ПИ с пл. № 137 по кадастралния план на с. Долна Рикса, общ.
Монтана; 2. Да се промени конкретното предназначение на УПИ I от "За -здравен дом" в
"За православен храм", а с ПЗ се предвижда запазване на съществуващото застрояване в
УПИ I и се придвижда ново ниско застрояване. - инвестиционен проект за православен
храм
Разрешава се изработването на проект за изменение на ПУП-план за регулация и
застрояване за УПИ IX и УПИ X, кв. 6 по действащия ПУП на кв. Мала Кутловица, гр.
Монтана, като:
1. С плана за регулация да се измени регулационната линия между УПИ IX и УПИ X от кв. 6
и регулационните линии на новообразуваното УПИ Х към УПИ ХI да се поставят в
съответствие с имотните граници на поземлените имоти; 2. С плана за застрояване се
предвиди запазване на предвиденото по действащия ПУП съществуващо застрояване.
Разрешава се изработването на проект за подробен устройствен план - парцеларен план
/ПУП-ПП/ на водопроводно отклонение от водопровод по ул. "Диана" - през ПИ
48489.5.57, 48489.5.58 и 48489.4.200 по кадастралната карта на гр. Монтана до имот
№4.650 по ПНИ на местност Мало поле, гр. Монтана.

26

27

28

29

837

838

1082

1142

31.05.2018г.

Разрешава се изработване на проект за подробен устройствен план - план за застрояване
на новообразуван имот №190.581, код по ЕКАТТЕ 48489, по плана на новообразуваните
31.05.2018г. имоти, местност Парта, землище гр. Монтана и с. Долна Вереница, общ. Монтана за
промяна на предназначението на земеделска земя в "За жилищно строителство".
Разрешава се изработването на проект за изменение на ПУП-план за регулация за УПИ VI,
кв. 11 по плана на НПЗ, гр. Монтана, с който се изменя регулационната линия на УПИ VI
към УПИ V и УПИ VII по кадастралната граница на ПИ с идентификатор 51665.202.10 по КК
на с. Николово, общ. Монтана, от УПИ VI се образуват два нови УПИ VI и УПИ XI . За УПИ VI
31.05.2018г.
се определя конкретно предназначение "За производствено складова дейност и
трафопост", а за УПИ XI се запазва отреждането "За производствено складова дейност", на
основание чл. 135, ал. 2 от ЗУТ.
Разрешава се изработване накомплексен проект за инвестиционна инициатива с обхват
УПИ IV и УПИ V в кв. 56 по плана на с. Долно Белотинци, общ. Монтана със следните
самостоятелни части: -Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV и УПИ V в кв. 56 по
плана на с. Долно Белотинци, общ. Монтана, с който УПИ IV и УПИ V да се обединят в УПИ
06.06.2018г.
IV с отреждане "За аквакултурно стопанство с рециркулационна система и се предвиди
свободно нискоетажно застрояване и - инвестиционен технически проект за аквакултурно
стопанство с рециркулационна система от затворен тип за развъждане на есетрови риби.

ПИ с идентификатор
48489.27.35, местност Над
село по КК на гр.Монтана

УПИ III в кв.176 по плана на
гр. Монтана

УПИ XV и УПИ VIII по плана
на гр. Монтана

УПИ IX и УПИ X от кв. 6 по
плана на гр. Монтана

Водопроводно отклонение
от водопровод по ул.
"Диана" - през ПИ
48489.5.57, 48489.5.58 и
48489.4.200 по
кадастралната карта на гр.
Монтана до имот №4.650
по ПНИ на местност Мало
поле, гр. Монтана.

Новообразуван имот
№190.581, местност Парта,
землище гр. Монтана.

30

1180

31

1183

32

1188

33

34

35

36

1250

1249

1277

1278

37

1279

38

853

Разрешава се изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV, кв. 153 и улица с
ОТ 399 и ОТ 295 по плана на ЦГЧ, гр. Монтана /ПИ с идентификатор 48489.11.482 по КК на
гр. Монтана/, с което се предвижда с ПУП-ПР да се раздели УПИ IV на два нови УПИ, като
за ПИ с идентификатор 48489.11.568 по КК да се създаде нов УПИ VIII с отреждане "За
08.06.2018г.
обществено обслужване" и УПИ IV с отреждане "За ПППС Технопрограма, горско
стопанство и трафопост", а с ПЗ се запазва застрояването в УПИ IV, в УПИ VIII се предвижда
ново свободно ниско застрояване.
Разрешава се изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива с
обхват: УПИ IV в кв. 74 по действащия ПУП на кв. Мала Кутловица, гр. Монтаан със
следните самостоятелни части:-проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV в кв. Мала
Кутловица, гр. Монтана, като с ПР вътрешните регулационни линии на УПИ IV се поставят в
08.06.23018г. съответствие със съществуващите имотни граници на ПИ с идентификатор 48489.29.295, а
с ПЗ в УПИ IV се премахва съществуващата жилищна сграда и предвиденото по
действащия ПУП застрояване и се предвижда ново ниско основно и допълващо
застрояване-лятна кухня и -инвестиционен технически проект за лятна кухня в УПИ IV, кв.
74.
Разрешава се изработване на проект за инвестиционна инициатива с обхват: УПИ V в кв.
30 по действащия ПУП на III и IV микрорайон, гр. Монтана със следните самостоятелни
части:- проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ V в кв. 30 по действащия ПУП на III и IV
микрорайон, гр. Монтана, с който вътрешната регулационна линия на УПИ V към УПИ II се
08.06.2018г.
постави в съответствие със съществуващата кадастрална граница на ПИ с идентификатор
48489.10.429 по КК на гр. Монтана и инвестиционен технически проект за реконструкция
на покрив на сграда в УПИ V, кв. 30
Разрешава се изработването на проект за изменение на подробен устройствен план-план гр. Монтана, УПИ XVIII и
за регулация, с който да се промени регулационната линия между УПИ XVIII и УПИ XXX, кв. УПИ XXX, кв. 2 по плана на
2 по плана на Стара промишлена зона, гр. Монтана; УПИ XXX да се раздели на УПИ XXX и гр. Монтана
УПИ XXXII с конкретно предназначение "За производствена база"; УПИ XXXI и УПИ XXVIII
15.06.2018г. да се обединят в общ УПИ XXVIII, като да се запази предназначението им "За сервиз на
селскостопанска техника и производствена база". Да се премахне задънена улица с ОТ
1401, 1560, 1402, 1558 и 1559, като да се образува нова такава с ОТ 1401-1402 в
съответствие с чл. 81 от ЗУТ.
Разрешава се изработването на проект за изменение на подробен устройствен план-план
за регулация и застрояване, с който: 1. С изменението на плана за регулация от УПИ VI, кв.
281 по плана на гр. Монтана с конкретно предназначение "за производствена база на "МД
Инженеринг" и УПИ XIX - "за производствена дейност", като се променя регулационната
линия между УПИ VI и УПИ VII и между УПИ VI и УПИ III така, че тя да съвпадне с имотната
15.06.2018г. граница на поземлен имот с идентификатор 48489.14.103 по КК на гр. Монтана; 2. С
изменение на плана за застрояване за УПИ XIX, кв. 281 по плана на гр. Монтана да се
предвиди ново ниско свободно застровяне, а за УПИ VI да се запази застроявануето по
действащия ПУП и да се предвиди ново ниско свободно застрояване

Разрешава се да се възложи изработването на проект за изменение на подробен
гр. Монтана, УПИ V, кв. 95
устройствен план-план за регулация и застрояване за УПИ V, кв. 95 по плана на ЦГЧ, гр.
по плана наЦГЧ, гр.
Монтана, като с плана за регулация УПИ V да се раздели на два: УПИ V с конкретно
Монтана
19.06.2018г. предназначение "За обект общинска публична собственост" и УПИ XI-"за обществено
обслужване", а с плана за застрояване за новообразуваните УПИ V и УПИ XI да се запази
предвиденото по действащия ПУП свободно ниско застрояване
Разрешава се изработването на проект за изменение на подробен устройствен план-план
за регулация за УПИ VII-269, УПИ VI-268, УПИ IX-268, кв. 81 по плана на с. Студено буче,
общ. Монтана и план за застрояване за новообразувания УПИ VI, с който с план за
19.06.2018г. регулация от УПИ IX, УПИ VI и част от УПИ VII се образува нов УПИ VI с конкретно
предназначение "за производствено -складова дейност" и план за застрояване за
новообразувания УПИ VI се предвижда ново ниско свободно застрояване.
Разрешавам да се възложи изработването на проект за изменение на подробен
устройствен план-план за регулация за УПИ III, УПИ IV и УПИ VIII в кв. 59 по действащия
19.06.2018г. регулационен план на с. Долна Вереница, общ. Монтана, с което да се предвиди промяна
на вътрешните регулационни линии между УПИ III, УПИ IV и УПИ VIII.

УПИ VII-269, УПИ VI-268,
УПИ IX-268, кв. 81 по плана
на с. Студено буче, общ.
Монтана

УПИ III, УПИ IV и УПИ VIII в
кв. 59 по действащия
регулационен план на с.
Долна Вереница, общ.
Монтана
Разрешава се изработване на проект за подробен устройствен план - план за застрояване ПИ 200.432 по ПНИ за
на ПИ 200.432 код по ЕКАТТЕ 48489, по плана на новообразуваните имоти , местност Парта, местност Парта, землище
28.06.2018г. землища гр. Монтана и с. Долна Вереница, общ. Монтана за промяна на
гр. Монтана
предназначението на земеделска земя в "За вилна сграда"
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Разрешава се изготвяне на проект за Подробен устройствен план за промяна на
предназначението и образуване на нов поземлен имот с проектен идентификатор
03722.25.667 от ПИ с идентификатор 03722.25.486 по кадастралната карта на с. Белотинци,
28.06.2018г.
общ. Монтана, местност Около село, от земеделска земя в "За добив на строителни
материали-варовици и съоръжения".

ПИ с идентификатор
03722.25.486 по
кадастралната карта на с.
Белотинци, общ. Монтана

Разрешава се изготвяне на проект за Подробен устройствен план за промяна
предназначението и за застрояване на поземлен имот с идентификатор 48489.4.376 по
кадастралната карта на гр. Монтана, местност Лъката, от земеделска земя в "За пункт за
технически преглед на МПС" и се предвиди ново ниско свободно застрояване, при
28.06.2018г.
спазване на сервитута на ел. проводите през поземления имот и ограничителната
строителна линия към РП II-81, и парцеларен план за водопроводно отклонение през ПИ с
идентификатори 48489.4.310 и 48489.4.388 по КК на гр. Монтана.

ПИ с идентификатор
48489.4.376 по КК на гр.
Монтана, местност Лъката;
водопроводно отклонение
през ПИ с идентификатори
48489.4.310 и 48489.4.38 по
КК на гр. Монтана

Разрешава се изработването на проект за подробен устройствен план /ПУП/ за поземлен
имот с идентификатор 48489.1.794 по кадастралната карта /КК/ на гр. Монтана за промяна
на предназначението му и за застрояване, като се промени начина му на ползване и се
28.06.2018г.
определи конкретно предназначение "За производствено-складова и обслужваща
дейност", и се предвиди ново застрояване, при спазване на ограничителната строителна
линия към РП II 81.
Разрешава се изработване на: Проект за ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор
48489.4.311 по КК на гр. Монтана, местност Върбака, за промяна предназначението от
28.06.2018г. земеделска земя в "За автомивка" с предвидено ниско застрояване; Парцеларен план за
подземно ел. и водопроводно отклонение до ПИ 48489.4.311 по КК на гр. Монтана,
местност Върбака.
Разрешава се изработването на проект за изменение на подробен устройствен план-план
за регулация и застрояване за УПИ II, УПИ VI, УПИ XXVIII, УПИ XXIX, УПИ XXX и УПИ XXXI, кв.
1 по плана на СПЗ, гр. Монтана, като 1. С изменението на плана за регулация да се
премахне задънена улица с ОТ 1223-ОТ 1224 и да се образува нова задънена улица с ОТ
1633-ОТ 1634, отговаряща на изискванията на чл. 81, ал. 1 от ЗУТ; - да се поставят по
имотни граници регулационните линии между УПИ VІ и УПИ ХХІХ, между УПИ ХХХ и УПИ
ІІ, между УПИ VІ и УПИ ХХVІІІ, а регулационната линия между УПИ VІ и УПИ ХХХ се
28.06.2018г. променя при условията на чл. 15, ал. 3; от УПИ VІ, УПИ ХХVІІІ и УПИ ХХХІ да се образуват
нови УПИ: УПИ VІ, УПИ ХХVІІІ, УПИ LXIII и УПИ LXIV с отреждане „за винпром” и УПИ LXVI,
УПИ LXVII, УПИ LXVIII, УПИ LXIX, УПИ LXX и УПИ LXXI с отреждане „за склад”;
2. С изменението на плана за застрояване: в новообразуваните УПИ VІ, УПИ ХХVІІІ, УПИ
ХХХ, УПИ LXIII и УПИ LXIV да се добави ново ниско свободно застрояване ; в
новообразуваните УПИ LXVI, УПИ LXVII, УПИ LXVIII, УПИ LXIX, УПИ LXX и УПИ LXXI да се
предвиди ново ниско свободно застрояване

ПИ с идентификатор
48489.1.794 по КК на гр.
Монтана

Разрешава се изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива с обхват
УПИ I , кв. 330 по действащия ПУП-ПРЗ на VIII-ми микрорайон, гр. Монтана със следните
съставни самостоятелни части: проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I , кв. 330, с което
регулационната линия между УПИ I и УПИ VII да съвпадне с имотната граница и промяна
04.07.2018г. на отреждането в "за гражданска защита", а с изменението на плана за застрояване да се
предвиди ново свободно застрояване и инвестиционен проект за пристройка към битова
сграда с идентификатор 48489.6.71.2/разширение на столова/ по КК на гр. Монтана

УПИ I , кв. 330 по
действащия ПУП-ПРЗ на
VIII-ми микрорайон, гр.
Монтана

Разрешавачм да се възложи изработването на проект за изменение на подробен
устройствен план-план за регулация за УПИ Х, кв. 5 по плана на ж.к. "Младост 1", гр.
06.07.2018г.
Монтана, като с плана за регулация се промени конкретното предназначение на УПИ Х от
"За клуб" в "За ОО"
Разрешава се изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива с
обхват: УПИ III, кв. 5 по плана на СПЗ, гр. Монтана със следните самостоятелни съставни
части: проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИIII, кв. 5 по плана СПЗ, гр. Монтана, с който
УПИ III да се раздели на УПИ III и УПИ LIX, всеки от тях с конкретно предназначение "За
производствено-складова дейност", като в УПИ LIX да се премахнат съществуващите
09.07.2018г.
сгради и да се предвиди ново свободно застрояване, а за УПИ III да се запазят част от
сградите по действащия ПУП и да се предвиди ново свободно застрояване и
инвестиционен технически проект за склад за готова продукция с товарни рампи и офиси в
новообразуваното УПИ LIX.

УПИ Х, кв. 5 по плана на
ж.к. "Младост 1", гр.
Монтана

Разрешава се изработването на проект за изменение на подробен устройствен план-план
за регулация и застрояване, с който : с изменението на ПР УПИ I и УПИ VI да се обединят в
19.07.2018г. УПИ I с конкретно предназначение "За производствено-складова деност", с ПЗ за
новообразувания УПИ I да се предвиди ново ниско свободно застрояване

ПИ с идентификатор
48489.4.311 по КК на гр.
Монтана, местност Върбака

УПИ II, УПИ VI, УПИ XXVIII,
УПИ XXIX, УПИ XXX и УПИ
XXXI, кв. 1 по плана на СПЗ,
гр. Монтана

УПИ III, кв. 5 по плана на
СПЗ, гр. Монтана
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Разрешава се да се възложи изработването на проект за изменение на подробен
устройствен план-план за регулация и застрояване за УПИ I, кв. 286 по плана на ж.к.
"Младост 2, гр. Монтана, като с плана за регулация от УПИ I и част от уличното
19.07.2018г. пространство с ОТ 1070-1071 да се образува нов УПИ IV с конкретно предназначение "За
обществено обслужване", а с плана за застрояване за новообразувания УПИ IV да се
запази съществуващата сграда по действащия ПУП и да се предвиди ново свободно ниско
застрояване.
Разрешава се да се възложи изработването на проект за изменение на подробен
устройствен план-план за регулация и застрояване за УПИ I, кв. 152 по плана на ЦГЧ, гр.
19.07.2018г. Монтана, като с плана за регулация да се обособи нов УПИVI с конкретно предназначение
"За обществено обслужване", а с плана за застрояване за новообразувания УПИ VI да се
предвиди свободно ниско застрояване.
Разрешава се да се възложи изработването на проект за изменение на подробен
устройствен план-план за регулация и застрояване за УПИ I , кв. 105 по плана на гр.
Монтана и част от уличното пространство на ул. "Петър Парчеви", ул. "Цар Самуил" и ул.
"Стефан Савов" с ОТ 303-ОТ 666-ОТ 667-ОТ 668-ОТ 411, като с плана за регулация се
образуват пет нови УПИ: УПИ I с конкретно предназначение "За ОО, жилищно
23.07.2018г. строителство и подземен паркинг"; УПИ IV с конкретно предназначение "За паркинг"; УПИ
V с конкретно предназначение "За озеленяване"; УПИ VI с конкретно предназначение "За
паркинг" и УПИVII с конкретно предназначение "За трафопост и озеленяване", а с плана
за застрояване се предвижда в новообразуваните УПИ I-ново средно свободно
застрояване и в УПИ VII-ново ниско свободно застрояване.

УПИ I, кв. 286 по плана на
ж.к. "Младост 2, гр.
Монтана

Разрешава се изработването на проект за изменение на подробен устройствен план-план
за регулация и застрояване за УПИ XXVII, кв. 1 по плана СПЗ, гр. Монтана, с което да се
23.07.2018г.
промени отреждането в "За складова дейност и офиси" и да се предвиди ново ниско
свободно застрояване.
Разрешава се изработването на проект за подробен устройствен план - план за
застрояване на новообразуван имот №200.545, код по ЕКАТТЕ 48489, по плана на
24.07.2018г. новообразуваните имоти, местност Парта, землища гр. Монтана и с. Долна Вереница, общ.
Монтана за промяна на предназначението на земеделска земя в "За жилищно
строителство".
Разрешава се изработване на проект за подробен устройствен план - план за застрояване
на новообразуван имот №670.83, код по ЕКАТТЕ 22040 по плана на новообразуваните
имоти на местност Парта, землищата на гр. Монтана и с. Долна Вереница, общ. Монтана
за разделяне имота на два нови и промяна на предназначението на единия от земеделска
24.07.2018г.
земя в "за жилищно строителство"

УПИ XXVII, кв. 1 по плана
СПЗ, гр. Монтана

УПИ I, кв. 152 по плана на
ЦГЧ, гр. Монтана

УПИ I , кв. 105 по плана на
гр. Монтана

Новообразуван имот
№200.545, местност Парта,
землище гр. Монтана

Новообразуван имот
№670.83, код по ЕКАТТЕ
22040 по плана на
новообразуваните имоти
на местност Парта,
землищата на гр. Монтана
и с. Долна Вереница, общ.
Монтана
Разрешава се изработването на проект за изменение на подробен устройствен план-план УПИ I, кв. 5 по плана на
за регулация за УПИ I, кв. 5 по плана на СПЗ, гр. Монтана, с което да се промени
СПЗ, гр. Монтана
25.07.2018г.
отреждането от "За производствено-складова дейност" в "За производствено-складова
дейност и модулна бензиностанция"
Разрешава се изработването на проект изменение на подробен устройствен план-план за УПИ VI, кв. 11 по плана на
регулация и застрояване за УПИ VI, кв. 11 по плана на НПЗ, гр. Монтана, с което с
НПЗ, гр. Монтана
изменение на ПР от УПИ VI се образуват два нови УПИ: УПИVI и УПИ XII. За
25.07.2018г. новообразувания УПИ VI да се запази отреждането "За производствено-складова
дейност". С ПЗ да се запазят заварените сгради в новообразуваните УПИ VI и УПИ XII и за
УПИ VI да се предвиди ново ниско застрояване.
Разрешава се да се възложи изработването на проект за изменение на подробен
УПИ ІІ, кв. 154 по плана на
устройстен план-план за регулация и застрояване за УПИ ІІ, кв. 154 по плана на
гр.Монтана
гр.Монтана и част от уличното пространство на ул. „Извора” и ул. „Ал. Стамболийски” с ОТ
440 - ОТ 439-ОТ 438, като:
1. С плана за регулация регулационната линия между УПИ ІІ и УПИ ІІІ се поставя в
съответствие с имотната граница на ПИ с идентификатор 48489.8.85, регулационната
линия между УПИ ІІ и УПИ І се поставя в съответствие с кадастралната граница на ПИ с
08.08.2018г.
идентификатор 48489.8.88, към УПИ ІІ се включват части от уличното пространство и се
променя отреждането на УПИ ІІ от „За жилищно строителство, Териториален кадастър и
Дом на архитекта” в „За жилищно строителство и ОО.
2. С плана за застрояване се запазва съществуващата жилищна сграда и се предвижда в
УПИ ІІ ново средно свободно застрояване
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Разрешава се изработването на проект за изменение на подробен устройствен план- План
за регулация и застрояване за УПИ VІІІ, кв. 91 по действащия подробен устройствен план
на ЦГЧ, гр.Монтана, като:
1. С изменението на плана за регулация УПИ VІІІ да се раздели на четири нови УПИ: УПИ
VІІІ, УПИ ХХІХ, УПИ ХХХ и УПИ ХХХІ, всички с отреждане „За ОО, производствени и складови
08.08.2018г. дейности”
2. С изменението на плана за застрояване в новообразуваните УПИ VІІІ, УПИ ХХІХ, УПИ ХХХ
и УПИ ХХХІ да се запази съществуващото застрояване и да се добави ново свободно и
свързано застрояване между УПИ VІІІ и УПИ ХХІХ, и между УПИ VІІІ и УПИ ХХХІ.

Разрешава се да се възложи изработването на проект за изменение на подробен
устройствен план -план за улична регулация за улица с ОТ 11-1619-12-1329-53б-53а-53-14054-14-15-16-1643-17-18-19-27-28-29-1642-97-98-124/част от улица "Индустриална"/ и проект
за изменение на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване за
разширяване на кв. 10 по действащия ПУП на СПЗ, гр. Монтана, като с изменение на ПР да
се предвиди обособяване на кръстовище при УЛ. "Иван Давидков" с ОТ 1653-1654-16551656-1657-1658; обособяване на задънена улица с ОТ 1657-1659-1660-1661; промяна на
23.08.2018г.
уличната регулация, като ул. "Индустриална" се свързва с ул. "Широка планина";
образуване на пет нови УПИ в кв. 10: УПИ XXXV, УПИ XXXVI, УПИ XXXVII и УПИ XXXIX с
конкретно предназначение "За производствено-складова дейност и ОО" и УПИ XXXVIII с
конкретно предназначение "За озеленяване", а с изменението на ПЗ да се предвиди в
новообразуваните УПИ XXXV, УПИ XXXVI, УПИ XXXVII и УПИ XXXIX, кв. 10 ниско свободно и
свързано застрояване.
Разрешава се изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива с
УПИ V, кв. 2 по плана на
обхват УПИ V, кв. 2 по плана на СПЗ, гр. Монтана, със следните самостоятелни съставни
СПЗ, гр. Монтана
части: проект за изменение на подробен устройствен план -план за застрояване за УПИ V,
03.09.2018г. кв. 2 по плана на СПЗ, гр. Монтана, с който в УПИ V да се запази съществуващото
застрояване и се предвиди ново средно застрояване и инвестиционен технически проект
за преустройство и пристройка на съществуващо КПП за ремонтна работилница.
Разрешава се изработването на проект за изменение на подробен устройствен план за
поземелн имот с идентификатор 48489.25.565 по кадастралната карта на гр. Монтана, сд
който имотът се разделя на два нови ПИ с проектни идентификатори: ПИ с идентификатор
48489.25.780 с конкретно предназначение "За развлекателна рекреационна дейност и
11.09.2018г.
хотелски комплекс, съществуващото застрояване остава без промяна и се предвижда ново
ниско застрояване и ПИ с идентификатор 48489.25.781 с конкретно предназначение "За
жилищно строителство" и се предвижда ново ниско свободно застрояване
Разрешава се изработване на проект за подробен устройствен план - парцеларен план за
техниеска инфраструктура - довеждащ водопровод от поземлен имот с идентификатор
48489.25.537 през ПИ с идентификатор 48489.26.739 до ПИ с идентификатор 48489.26.851
и отвеждащ водопровод от ПИ с идентификатор 48489.26.851 през ПИ с идентификатор
48489.26.739 до ПИ с идентификатор 48489.25.537 по кадастралната карта на гр. Монтана
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Довеждащ водопровод от
поземлен имот с
идентификатор
48489.25.537 през ПИ с
идентификатор
48489.26.739 до ПИ с
идентификатор
48489.26.851 и отвеждащ
13.09.2018г.
водопровод от ПИ с
идентификатор
48489.26.851 през ПИ с
идентификатор
48489.26.739 до ПИ с
идентификатор
48489.25.537 по
кадастралната карта на гр.
Монтана
Разрешава се изработване на проект за подробен устройствен план - план за застрояване ПИ с идентификатор
на ПИ с идентификатор 48489.26.851 по кадастралната карта на гр. Монтана за промяна на 48489.26.851 по
13.09.2018г.
предназначението на земеделска земя в "За производствена дейност-рибарник".
кадастралната карта на гр.
Монтана
Разрешава се изработване на проект за подробен устройствен план - парцеларен план за Селскостопански път от ПИ
техническа инфраструктура - селскостопански път от ПИ с идентификатор 48489.26.5 през с идентификатор 48489.26.5
ПИ с идентификатор 48489.26.844 до ПИ с идентификатор 48489.26.851 по кадастралната през ПИ с идентификатор
карта на гр. Монтана
48489.26.844 до ПИ с
13.09.2018г.
идентификатор
48489.26.851 по
кадастралната карта на гр.
Монтана
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Разрешава се изработването на проект за изменение на подробен устройствен план -план
за регулация и застрояване за УПИ V , кв. 330 по действащия ПУП на VIII-ми микрорайон,
гр. Монтана, като с изменението на плана за регулация да се премахне част от улица
между ОТ 1037 и ОТ 945 и да се образува нова задънена улица с ОТ 1661-ОТ 1662 -ОТ 1663ОТ 1664-ОТ 1665, отговаряща на изискванията на чл. 81, ал. 1 от ЗУТ; от - от УПИ V и част от
улица между ОТ1037-ОТ945 да се образуват нови УПИ: УПИ ХVІ, УПИ ХVІІ, УПИ ХVIII, УПИ
XIХ, УПИ ХХ и УПИ XХI с отреждане „за складова и производствена база”;
- да постави регулационната линия на новообразувано УПИ XХI по имотната граница на
26.09.2018г.
ПИ с идентификатор 48489.6.87 по КК на гр. Монтана; С изменението на плана за
застрояване:
- в новообразуваните УПИ ХVІ, УПИ ХVІІ, УПИ ХVIII, УПИ XIХ, УПИ ХХ да се промени
застрояването от ниско в средно свободно; в новообразувания УПИ XХI да се предвиди
ново средно, свободнозастрояване и при спазване на сервитута на преминаващите през
имота ел. проводи.

Разрешава се изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива с
обхват: УПИ VIII, кв. 47 по кадастралния и регулационен план на с. Крапчене, общ.
Монтана, със следните самостоятелни съставни чяасти: проект за изменение на подробен
устройствен план - план за регулация за УПИ VIII, кв. 47 по кадастралния и регулационен
04.10.2018г. план на с. Крапчене, общ. Монтана, с което да се допълни конкретното предназначение на
УПИ VIII, кв. 47 по
имота от "За жилищно строителство" в "За жилищно строителство и работилница" и
кадастралния и
инвестиционен технически проект за преустройство на първи етаж на съществуваща
регулационен план на с.
жилищна сграда в сладкарска работилинца в УПИ VIII.
Крапчене, общ. Монтана
Разрешава се изготвяне на проект за Подробен устройствен план за промяна
ПИ с идентификатор
предназначението и за застрояване на поземлен имот с идентификатор 48489.2.483 по
48489.2.483 по КК на гр.
25.10.2018г. кадастралната карта на гр. Монтана, местност Сланището, землище гр. Монтана от
Монтана, местност
земеделска земя в "За автокозметичен център" и се предвиди ново ниско свободно
Сланището
застрояване.
Разрешава се изготвяне на проект за подробен устройствен план - план за застрояване за Поземлени имоти с
промяна на предназначението на земеделска земя и обединяване на поземлени имоти с идентификатори
идентификатори 48489.170.82 и 48489.170.84 по кадастралната карта на гр. Монтана в
48489.170.82 и 48489.170.84
един имот с конкретно предназначение "За обществено обслужване и спортни дейности", по кадастралната карта на
25.10.2018г.
с който да се предвиди ново ниско свободно застрояване при спазване на показателите за гр. Монтана
застрояване съгласно чл. 29 от Наредба №7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за
устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Разрешава се изработването на комплексен проект за инвестиционняа инициатива с
части:1. Проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ XVII и УПИ XVIII, кв. 281 по плана на гр.
26.11.2018г. Монтана, с който да се запази съществуващото заварено застрояване и се предвиди ново
ниско свободно и свързано застрояване и 2. Инвистиционен технически проект за склад за
резервни части в УПИ XVIII
Разрешава се изработтването на комплексен проект за инвестиционна инициатива с
части:1. Проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ XVIII, кв. 139 по плана на гр. Монтана, с
26.11.2018г. който се предвижда ново свободно и свързано допълващо застрояване на границата с
УПИ IХ и УПИ VII, кв. 139 на уличната регулационна линия и 2. Инвестиционен проект за
двуфамилна жилищна сграда
Разрешава се изготвянето на проект за ПУП за промяна предназначението и за
застрояване на ПИ с идентификатор 48489.40.283, 48489.40.284 и 48489.40.430 по КК на гр.
29.11.2018г. Монтана, местност Мало поле, за обединяването им в един имот и промяна
предназначението му от земеделска земя в "за паркинг за тежкотоварни автомобили и
складова дейност" и се предвиди ново ниско свободно застрояване при спазване на
сервитута на ел. провода през новообразувания имот.
29.11.2018г.

УПИ XVII и УПИ XVIII, кв.
281 по плана на гр.
Монтана

УПИ XVIII, кв. 139 по плана
на гр. Монтана

48489.40.283, 48489.40.284
и 48489.40.430 по КК на гр.
Монтана, местност Мало
поле

Разрешава се изготвянето на проект за ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 70113.209.2 по КК 70113.209.2 по КК на с.
на с. Студено буче, общ. Монтана, с който да се определи ново конкретно предназначение Студено буче, общ.
"За производствено-складова дейност" и се предвиди ново застрояване.
Монтана

Разрешава се изработването на проект за изменение на подробен устройствен план за ПИ
05.12.2018г. с идентификатор 48489.26.622 по кадастралната карта на гр.Монтана, местност Пръчов
дол, като се промени конкретното предназначение от „за жилищно строителство” в „за
48489.26.622 по КК на гр.
жилищно строителство и обществено обслужване”.
Монтана
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Разрешава се изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива със
следните самостоятелни съставни части: 1. Проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ II, кв. 6
по плана на СПЗ, гр. Монтана, с което се променя действащото застрояване, като отпадат
следните сгради, отразени като дападващи се: сграда с идентификатор 48489.5.564.33,
10.12.2018г. малка едноетажна постройка към основния корпус в югоизточната му част и едноетажна
сграда в югозападната част на имота до УПИ ХХII и УПИ ХХIII, отразяват се като заварени,
запазващи се сгради с идентификатори 484895.564.34, 48489.5.564.35, 48489.5.564.36,
48489.5.564.17, 48489.5.564.18, 48489.5.564.7, 48489.5.564.9, 48489.5.564.10 и
48489.5.564.11( и се предвижда ново застрояване в югоизточната част при запазване на на УПИ II, кв. 6 по плана на
СПЗ, гр. Монтана
съществуващото предвиждане

Разрешава се изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива със
следните самостоятелни съставни части: 1. Проект за изменение на ПУП -ПРЗ, като с
изменението на ПР УПИ VI, кв. 279 и УПИ ХV, кв. 281 да се обединят в нов УПИ ХХ, кв. 281,
а конкретното му предназначение, както и това на УПИ V, кв. 279 да стане "за
производствено-складова дейност" при условията на чл. 17 от Наредба № 7 за правила и
21.12.2018г.
нормативи на отделните видове територии и устройствени зони-"в отделни урегулирани
имоти в жилищните територии могат да се изграждат сгради за безвредни
производствени дейности". С изменението на ПЗ да се предвиди: за УПИ IV, кв. 279-ново
свободно ниско застрояване, за УПИ V, кв. 279 и УПИ ХХ, кв. 281-ново средноетажно
застрояване, свободно и свързанопри запазване на изградените заварени сгради в УПИ
ХХ, кв. 281, съгласно удостоверение изх. № 279-00-175/30.03.2006г. от РДНСК-Монтана и 2.
Инвестиционен проект за производствена сграда в УПИ ХХ, кв. 281
Разрешава се изработването на проект за изменение на ПУП на VIII микрорайон, гр.
Монтана за УПИ VI и улица с ОТ 945-ОТ 944, кв. 330, с което към УПИ VI се присъединяват
21.12.2018г.
712 кв. м от уличното пространство между ОТ 945-944, а отреждането му става "за
комунални
р удейност"
ц
р
,
,
,
,
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195-196, улица с ОТ 178-199 и улица с ОТ 194-199 в кв. 287, 288 и 289 по плана на ж.к.
„Младост 2”, гр. Монтана, като:
1. С изменението на плана за регулация:
- отпадат квартали 287и288,а новообразуваните УПИ се включват в кв. 289;
Разрешава се изработванетона проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ- премахва се
улица с ОТ 195-196;
- от УПИ I, кв. 289 се образуват нови УПИ II и УПИ III, кв.289 с отреждане „За жилищно
строителство”, като за УПИ II се прилагат условията по чл. 19, ал. 4 от ЗУТ.
- обособява се нов УПИ VI, кв. 289 с отреждане „За трафопост”;
- обособяват се нови УПИ IV, УПИ V и УПИ VII, кв. 289 с отреждане „За производствена и
складова дейност” при условията на чл. 17 от Наредба № 7 за правила и нормативи за
устройство на отделните видове територии и устройствени зони(ПНУОВТУЗ) - „в отделни
урегулирани имоти в жилищните територии могат да се изграждат сгради за безвредни
21.12.2018г. производствени дейности”;
- уличните регулационни линии на УПИ IV, кв. 281 от юг и запад, както и страничната
регулационна линия към УПИ XIII се изменят така, че да съвпаднат с имотните граници на
ПИ 48489.14.112, а отреждането му става „За производствена и складова дейност и 00”
при условията на чл. 17 от Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ;
- изменят се улица с ОТ 178-199 и улица с ОТ 194-199 съгласно скицата с предложение за
изменението;
3. С изменението на плана за застрояване:
в новообразуваните УПИ II, УПИ III, УПИ IV, УПИ V и УПИ VII се предвижда средно свободно
застрояване, показано с ограничителни линии на застрояване на скицата- предложение;
в новообразувания УПИ VI, кв. 289 се запазва съществуващото застрояване с трафопост;
в новообразуваните УПИ IV, кв. 281 се запазват съществуващите сгради и се предвижда
ново свободно средно застрояване;

УПИ VI, кв. 279 и УПИ ХV,
кв. 281 по плана на гр.
Монтана
УПИ VI и улица с ОТ 945-ОТ
944, гр. Монтана

УПИ I, кв. 287, УПИ I, кв. 288
и УПИ I, кв. 289, улица с ОТ
195-196, улица с ОТ 178-199
и улица с ОТ 194-199 в кв.
287, 288 и 289 по плана на
ж.к. „Младост 2”, гр.
Монтана
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Разрешава се на "Крос" ООД да възложи изработването на комплексен проект за
инвестиционна инициатива със следните самостоятелни съставни обхват: УПИ VIII, УПИ
ХVII, УПИ ХVI и УПИ ХV в кв. 10 по действащия ПУП на СПЗ, гр. Монтана със следните
самостоятелни съставни части:
- Проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване
(ПУП-ПРЗ) за УПИ VIII, УПИ XVII, УПИ XVI и УПИ XV, кв. 10 по действащия подробен
устройсвен план (ПУП) на стара промишлена зона (СПЗ),
гр. Монтана, с който с ПР
се обединяват горепосочените УПИ в едно УПИ VIII с конкретно предназначение „За
28.12.2019
производствени и складови дейности”, а с ПЗ се запазва съществуващата в УПИ VIII
заварена сграда, свързаното застрояване на границата с УПИ XIII и се предвижда ново
ниско застрояване с височина до 10м. показано с ограничителни и задължителни линии на
застрояване.
- Инвестиционен проект за “Разширение на сграда за производство на велосипеди и
Обслужваща сграда - етапно”, със следните етапи:
Първи етап: „Разширение на сграда за производство на велосипеди”;
Втори етап: „Обслужваща сграда”.
изменение на ПУП

подробен устройствен план – план за регулация за УПИ I в кв. 60 по действащия
подробен устройствен план на с. Винище, община Монтана, с който от УПИ I да се
образуват два нови УПИ: УПИ I и УПИ III от кв. 60 с конкретно предназначение “
12.12.2018 За производствена и складова дейност”

Проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и
застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ VI, кв. 11 по действащия подробен
устройствен план на Нова промишлена зона (НПЗ) гр. Монтана, като с ПР се
образуват два нови УПИ – УПИ VI и УПИ XIII. Предназначението на
28.12.2018 новообразувания УПИ VI да стане „за производствено – складова дейност”,
а на новообразувания УПИ XIII - „за производствено – складова дейност и
трафопост”. С ПЗ в новообразувания УПИ VI и новообразувания УПИ XIII
се запазват заварените сгради и се предвижда ново свързано застрояване на
общата им граница показано със задължителни линии на застрояване и ново
ниско свободно застрояване с височина до 10м.

УПИ VIII, УПИ ХVII,
УПИ ХVI и УПИ ХV в
кв. 10 по действащия
ПУП на СПЗ, гр.
Монтана

УПИ I в кв. 60 по
действащия подробен
устройствен план на с.
Винище, община
Монтана

УПИ VI, кв. 11 по
действащия подробен
устройствен план на
Нова промишлена зона
(НПЗ) гр. Монтана

