Публичен регистър на актовете за одобряване на устройствени планове и на
измененията им
№

Заповед Дата на
№
издаване

1

65

15.01.2018 г.

2

67

15.01.2018г

3

4

5

95

22.01.2018г

Наименование на проекта за одобрение ПУП
Проект за изменение на ПУП-ПРЗ/КПИИ/ за
УПИ XLV, кв. 5 по плана на СПЗ, гр. Монтана,
с който конкретното предназначение на УПИ се
променя от "За обществено обслужване" в
"За общестено обслужване и производствена
дейност" и се променят ограничителните
линии на застрояване.
Проект за изменение на ПУП за промяна
конкретното предназначение на ПИ с
идентификатор 48489.27.742, местност Семчова
круша по КК на гр. Монтана от "за съхранение и
преработка на селскостопанска продукция" в
"За ОО-хотел и водни площи"и се запазва
предвиденото по действащия ПУП ниско,
свободно застрояване.

Местонахождение

УПИ XLV, кв. 5 по плана
на СПЗ, гр. Монтана

ПИ с идентификатор
48489.27.742 по КК на гр.
Монтана

Проект за ПУП за промяна предназначението на
земеделска земя и за застрояване на ПИ с
идентификатор 48489.4.372, местност Лъката, по
кадастралната карта на гр. Монтана, с който се
определя конкретната му предназначение "за
обществено-обслужващи дейности и автомивка" и
се предвижда ниско застрояване

ПИ 48489.4.372 по КК на
гр. Монтана

Проект за ПУП-ПП за елементи на техническата
инфраструктура - водопроводно отклонение през
поземлени имоти с идентификатори 48489.5.1,
48489.2.647 и 48489.1.1299 и канализационно
отклонение през поземлени имоти с
идентификатори 48489.14.149, 48489.14.130,
48489.14.129 и 48489.14.128 до поземлен имот с
идентификатор 48489.1.911 по КК на гр.Монтана

поземлени имоти с
идентификатори
48489.5.1, 48489.2.647 и
48489.1.1299 и
канализационно
отклонение през
поземлени имоти с
идентификатори
48489.14.149,
48489.14.130,
48489.14.129 и
48489.14.128 до поземлен
имот с идентификатор
48489.1.911 по КК на
гр.Монтана

110

24.01.2018г.

171

Проект за ПУП за промяна трайното
предназначение на поземлен имот с идентификатор
48489.26.658, местност Над село, по кадастралната гр. Монтана, местност Над
02.02.2018г.
карта на гр. Монтана, като се определя конкретно село, ПИ № 48489.26.658
предназначение "за жилищно строителство" и се
предвижда ново застрояване

6

7

8

9

10

11

253

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,
УПИ XXIII и УПИ XXXIV в кв.
като с ПР от УПИ XXIII и УПИ XXXIV и от част от
6 и за част от улично
улично пространство с ОТ 17-18-19-27, се образува
пространство с ОТ 17-1816.02.2018г.
един нов УПИ XXIII от кв. 6 с конкретно
19-27 по действащия ПУП
предназначение "Производствено-складова база и
на СПЗ, гр. Монтана
газостанция", а с ПЗ в новообразувания УПИ XXIII се
запазват съществуващите сгради и се предвижда
свободно ниско застрояване.

460

Проект за изменение на ПУП-ПЗ за за УПИ XI и УПИ
XIII в кв.2 по плана на СПЗ гр.Монтана, с който се
запазва съществуващо застрояване по действащия
20.08.2018г.
ПУП в УПИ XI и УПИ XIII и се предвижда ново ниско
свързано застрояване на уличната регулация и на
общата им вътрешна регулационна линия

УПИ XI и УПИ XIII в кв.2 по
плана на СПЗ гр.Монтана

551

Проект за изменение на подробен устройствен
план/ПУП/ за поземлени имоти/ПИ/ с променено
предназначение и с идентификатори 48489.26.718,
48489.26.621 и 48489.26.716 по кадастралната
30.03.2018г.
карта/КК/ на гр.Монтана, с който се изменя
кадастралната граница между ПИ 48489.26.716 и ПИ
48489.26.718, и кадастралната граница между ПИ
48489.26.718 и 48489.26.621 и се образуват три нови

гр. Монтана, ПИ №
48489.26.718,
48489.26.621 и
48489.26.716

Проект за ПУП за поземлен имот с
идентификатор 48489.14.1013, местност
Свинарска пътека, по кадастралната карта на
гр. Монтана, с който се променя
предназначението на земеделсдка земя в
"за автосервиз" и се предвижда ново свързано
застрояване на общата имотна граница с
поземлен имот с идентификатор 48489.14.304

гр. Монтана, местност
Свинарска пътека,
ПИ № 48489.14.1013

638

11.04.2018г.

761

Проект за подробен устройствен план за промяна на
предназначението и за застрояване на поземлен
имот с идентификатор 48489.25.331, местност
Расника, по кадастралната карта на гр. Монтана,
гр. Монтана, местност
26.04.2018г.
като се определя конкретно предназначение "За Расника, ПИ 48489.25.331
жилищно строителство" и се предвижда ново
застрояване, показано върху чертежа с
ограничителни линии на застрояване.

762

Проект за изменение на подробен устройствен
план, за който от ПИ 48489.26.717 се образуват два
нови: ПИ 48489.26.846 и ПИ 48489.26.847 с
конкретно предназначение "За жилищно
26.04.2018г.
строителство", като се предвижда свободно ниско
застрояване, показано върху чертежа с
ограничителни линии на застрояване.

гр. Монтана ПИ
48489.26.717

12

763

13

775

14

15

16

Проукт за ПУП -плана за застрояване за ПИ с
идентификатор 48489.27.657 по КК на гр. Монтана, с
който се се променя
26.04.2018г.
предназначението на земеделсдка земя в "За
жилищно строителство" и се предвижда ново
застрояване
Проект за изменение на ПУП-парцеларен план за
водопроводно отклонение през ПИ с
идентификатори 48489.27.26, 48489.27.158,
48489.27.785, 48489.27.808 и 48489.27.809 до ПИ с
идентификатори 48489.27.657, 48489.27.776,
48489.27.775, 48489.27.774, 48489.27.773,
48489.27.663, 48489.27.772, 48489.27.771,
27.04.2018г.
48489.27.770, 48489.27.769, 48489.27.768,
48489.27.781, 48489.27.782, 48489.27.783,
48489.27.784, 48489.27.748, 48489.27.747,
48489.27.811, 48489.27.812, 48489.27.798,
48489.27.799, 48489.27.807, 48489.27.808,
48489.27.809, 48489.27.810 и 48489.27.742 по КК на
гр. Монтана, местност Семчова круша

гр. Монтана, местност
Семчова круша, ПИ №
48489.27.657

гр. Монтана, местност
Семчова круша по КК

918

Проект за подробен устройствен план за ПИ №
220.440, код по ЕКАТТЕ 48489 по плана на
ПИ № 220.440, код по
новообразуваните имоти на местност Парта,
ЕКАТТЕ 48489 по плана на
14.05.2018г.
землищата на гр.Монтана и с.Д.Вереница, общ.
новообразуваните имоти
Монтана, с който се променя предназначението на
на местност Парта,
земеделска земя в „За жилищно строителство” и се землищата на гр.Монтана
предвижда свободно ниско застрояване

952

Проект за подробен устройствен план - парцеларен
план за елементи на техническата инфраструктура гр. Монтана ПИ с
водопроводно и канализационно отклонения през
идентификатори
18.05.2018г. ПИ с идентификатори 48489.5.2 и 48489.2.432 до ПИ
48489.5.2, 48489.2.432,
с идентификатори 48489.2.638 и 48489.2.644 по
48489.2.638 и 48489.2.644
кадастралната карта на гр. Монтана, съгласно
чертежа.

962

Проект за изменение на подробен устройствен план
– план за регулация за УПИ I от кв. 152 по
УПИ I от кв. 152 по
действащия ПУП на ЦГЧ, гр. Монтана, с който
действащия ПУП на ЦГЧ,
18.05.2018г.
вътрешните регулационните граници на УПИ I
гр. Монтана
съвпадат с имотните граници на ПИ с
идентификатор 48489.8.2 по кадастралната карта на
гр. Монтана, съгласно чертежа.

17

18

19

20

963

Проект за изменение на подробен устройствен планплан за регулация и застрояване за УПИ IX в кв. 173
и за улично пространство с ОТ 505-724-515-514 по
действащия ПУП на Централна градска част, гр.
Монтана , като с ПР: от УПИ IX в кв. 173 и от част от
уличното пространство с ОТ 505-724-515-514 да се
образува нов УПИ IX с конкретно предназначение
УПИ IX, кв. 173 по
"За жилищно строителство, магазини, офиси и
действащия ПУП на
гаражи", като регулационните граници на
18.05.2018г.
Централна градска част,
новообразувания УПИ IX към УПИ III, към УПИ XXII и
гр. Монтана
към УПИ X да съвпаднат с имотните граници на
поземлените имоти; да се промени уличната
регулация на новообразувания УПИ IX към улицата с
ОТ 505-724-515-514. С ПЗ в новообразувания УПИ IX
от кв. 173 се запазва съществуващо застрояване и се
предвижда ново ниско застрояване, показано с
ограничителни линии, съгласно чертежа.

964

Проект за изменение на подробен устройствен план
- план за регулация и застрояване за УПИ VI от кв.
360 по действащия ПУП на ж.к. Младост, гр.
Монтана, като с ПР от УПИ VI в кв. 360 се образуват
УПИ VI от кв. 360 по
две нови УПИ: УПИ VI с конкретно предназначение
действащия подробен
"За училище" и УПИ XVII с конкретно
18.05.2018г.
устройствен план на ж.к.
предназначение "За обществено обслужване", а с
Младост, гр. Монтана
ПЗ в УПИ VI се запазва съществуващото застрояване
и в УПИ XVII се предвижда ново ниско свободно
застрояване, показано с ограничителни линии,
съгласно чертежите.

1081

1178

Проект за изменение на подробен устройствен план
- план за регулация за УПИ VIII, кв. 141, кв.
УПИ ХV и УПИ VIII, кв. 141
"Бодурска махала", гр. Монтана, с който УПИ VIII се
по действащия ПУП-ПРЗ на
31.05.2018г. разделя на два нови УПИ - УПИ ХV и УПИ VIII с площ
кв. "Бодурска махала, гр.
и лице, съгласно чл. 19, ал. 1 от ЗУТ, като се запазва
Монтана
новото допълващо застрояване и съществуващото
застрояване в двата новообразувани УПИ ХV и УПИ
VIII не се променя, а се установява като свързано
застрояване.
Проект за подробен устройствен план за ПИ с
идентификатор 48489.26.622 по кадастралната
карта на гр. Монтана, местност Пръчов дол, с който
08.06.2018г. се променя предназначението на земеделска земя в
"За жилищно строителство" и се предвижда
свободно ниско застрояване, показано върху
чертежа с ограничителни линии на застрояване.

гр. Монтана, местност
Пръчов дол ПИ с
идентификатор
48489.26.622

21

22

23

24

1186

Проект за изменение на подробен устройствен план
– план за регулация за УПИ VI от кв. 11 по
действащия ПУП на НПЗ, гр. Монтана, с който:
1) вътрешните регулационни граници на УПИ VI се
поставят в съответствие с имотните граници на ПИ с
идентификатор 51665.202.10 по кадастралната
УПИ VI от кв. 11 по
карта на с. Николово, община Монтана;
действащия ПУП на НПЗ,
08.06.2018г.
2) от УПИ VI се образуват два нови УПИ: УПИ VI с
гр. Монтана
конкретно предназначение „За производственоскладова дейност и трафопост” и УПИ XI с конкретно
предназначение „За производствено-складова
дейност”, съгласно чертежа.

1187

Проект за изменение на подробен устройствен план
- план за регулация и застрояване и работен
устройствен план, като част от комплексен проект за
инвестиционна инициатива, за УПИ XIX, кв. 110 по
плана на ЦГЧ, гр. Монтана, с който се предвижда
УПИ XIX, кв. 110 по плана
08.06.2018г.
пристрояване към съществуващата сграда, а с РУП
на ЦГЧ, гр. Монтана
се уточнява разположението на сградата на
основното застрояване, необходимите силуети,
изясняващи максималните височини, форми и
наклони на покрива, съгласно чертежа.

1260

Проект за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ I от кв. 14
по плана на кв. Кошарник, гр. Монтана, като: 1) С ПР
УПИ I се разделя на УПИ I и УПИ X с конкретно
предназначение "За жилищно строителство";
УПИ I в кв. 14 по плана на
18.06.2018г.
2) С ПЗ за новообразувания УПИ I се запазва
кв. Кошарник, гр. Монтана
двуетажна жилищна по действащия ПУП, а за
новообразувания УПИ Х се предвижда ново ниско
свободно застрояване, показано върху чертежа с
ограничителни линии на застрояване.

1280

Проект за изменение на подробния устройствен
план - план за регулация и застрояване, с който се
предвижда изменение на регулацията между УПИ
XII и УПИ XIII, кв. 119 по плана на ЦГЧ, така че
регулационната линия съвпада с имотната граница;
проект за изменение на плана за застрояване и
УПИ XII и УПИ XIII, кв. 119
работен устройствен план за УПИ X и УПИ XII, кв.
по действащия подробен
19.06.2018г.
119, с което се предвижда ново ниско и средно
устройствен план на ЦГЧ,
свързано застрояване на границата между тях. За
гр. Монтана
УПИ X новото застрояване е при условията на чл. 32,
ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ, а за УПИ XII се предвижда
надстрояване и пристрояване на съществуващото
застрояване остава без промяна. Линиите на
застрояване са задължителни.

25

26

27

28

1362

Проект за подробен устройствен план - парцеларен
план за елемент на техническата инфраструктура водопроводно отклонение от водопровод по ул.
"Диана" през поземлени имоти с идентификатори
28.06.2018г.
48489.4.200, 48489.5.57 и 48489.5.58 по
кадастралната карта на гр. Монтана до имот №4.650
по ПНИ на местност Мало поле, гр. Монтана,
съгласно чертежа.

гр. Монтана,
водопроводно отклонение
от водопровод по ул.
"Диана" през поземлени
имоти с идентификатори
48489.4.200, 48489.5.57 и
48489.5.58 по КК на гр.
Монтана до имот №4.650
по ПНИ на местност Мало
поле

1363

Проект за подробен устройствен план за промяна
предназначението и за застрояване на поземлен
имот с идентификатор 48489.4.401, местност
Лъката, по кадастралната карта на гр. Монтана, с
който имотът се разделя на два нови поземлени
имоти с проектни идентификатори 48489.4.572 и
28.06.2018г.
48489.4.573, като на единия се определя конкретно
предназначение "За жилищно строителство", на
другия "За обществено обслужване" и се предвижда
ново свободно и свързано застрояване в двата
имота, показано върху чертежа с ограничителни
линии на застрояване

гр. Монтана, местност
Лъката ПИ 48489.4.401

1429

Проект за изменение на подробен устройствен план
- план за регулация и застрояване за УПИ IV и УПИ V
УПИ IV и УПИ V, кв. 56 по
в кв. 56 по кадастралния и регулационен план на с.
кадастралния и
Долно Белотинци, общ. Монтана, с който УПИ IV и
регулационен план на с.
04.07.2018г.
УПИ V се обединяват в УПИ IV с отреждане "За
Долно Белотинци, общ.
аквакултурно стопанство с рециркулационна
Монтана
система" и се предвижда свободно нискоетажно
застрояване, съгласно чертежа.

1578

Проект за изменение на подробен устройствен план
- план за регулация и застрояване за УПИ IV, кв. 153
по плана на ЦГЧ, гр. Монтана, с който: с изменение
на ПР УПИ IV се разделя на два нови УПИ, като за ПИ
с идентификатор 48489.11.568 по кадастралната
карта на гр. Монтана се образува нов УПИ VIII с
УПИ IV, кв. 153 по плана на
23.07.2018г. отреждане "За обществено обслужване" и УПИ IV с
ЦГЧ, гр. Монтана
отреждане "За ПППС Технопрограма, горско
стопанство и трафопост"; с изменение на ПЗ се
запазва характера и начина на застрояване в УПИ IV,
а в УПИ VIII се предвижда ново ниско свободно
застрояване, показано върху чертежа с
ограничителни линии на застрояване.

29

1619

30

1726

31

32

Проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ XVIII, УПИ
XXX, УПИ XXVIII, УПИ XXXI в кв. 2 и улица с ОТ 14011560-1402-1558-1559 по плана на СПЗ, гр. Монтана,
като се променя регулационната линия между УПИ
XVIII и УПИ XXX; УПИ XXX се разделя на УПИ XXX и
УПИ XVIII, УПИ XXX, УПИ
УПИ XXXIII с конкретно предназначение "За
XXVIII, УПИ XXXI в кв. 2 и
производствена база"; УПИ XXXI и УПИ XXVIII се улица с ОТ 1401-1560-140227.07.2018г.
обединяват в един УПИ XXVIII с конкретно
1558-1559 по плана на
предназначение "За сервиз за селскостопанска
СПЗ, гр. Монтана
техника и производствена база"; премахва се
задънена улица с ОТ 1401-1560-1402-1558-1559,
като се образува нова задънена улица с ОТ 14011402.
Проект за изменение на подробен устройствен план
– план за регулация за УПИ X в кв. 5 по действащия
УПИ X в кв. 5 по
ПУП на ж.к. „Младост 1”, гр. Монтана, с който се
действащия ПУП на ж.к.
03.08.2018г.
променя конкретното предназначение на УПИ X от
„Младост 1”, гр. Монтана
„За клуб” в „За обществено обслужване”, съгласно
чертежа.

1761

Проект за подробен устройствен план - план за
застрояване за поземлен имот с идентификатор
48489.190.581 по кадастралната карта на гр.
Монтана /новообразуван имот 190.581, землище гр.
Монтана, код по ЕКАТТЕ 48489 по недействащия
план на новообразуваните имоти на местност Парта,
07.08.2018г.
землищата на гр. Монтана и с. Долна Вереница,
общ. Монтана/, с който се променя начина на
трайно ползване на имота, като за него се определя
конкретно предназначение "За жилищно
строителство" и се предвижа ниско свободно
застрояване, показано върху чертежа с
ограничителни линии на застрояване.

1762

Проект за изменение на подробен устройствен план
- план за регулация и план за застрояване за УПИ VI,
кв. 11 по действащия подробен устройствен план на
НПЗ, гр. Монтана, с който с плана за регулация от
УПИ VI се образуват два нови УПИ: УПИ VI и УПИ XII.
За новообразувания УПИ VI се запазва отреждането
УПИ VI, кв. 11 по
"За производствено-складова дейност и трафопост",
действащия подробен
07.08.2018г.
а за УПИ XII се предвижда отреждане "За
устройствен план на НПЗ,
производствено-складова дейност" съгласно
гр. Монтана
чертежа. С плана за застрояване се запазват
заварените сгради в новообразуваните УПИ VI и УПИ
XII, а за УПИ VI се предвижда и ново ниско
застрояване, показано върху чертежа с
ограничителни и задължителни линии на
застрояване.

гр. Монтана, местност
Парта, ПИ с
идентификатор
48489.190.581

33

34

35

36

1777

1899

1900

1901

Проект за изменение на подробен устройствен план
- план за регулация и застрояване,като част от
комплексен проект за инвестиционна инициатива,
за УПИ V, кв. 174 по плана на гр. Монтана, като се
променя конкретното предназначение на УПИ V от УПИ V, кв. 174 по плана на
08.08.2018г.
"За обществено обслужване и трафопост" в " За
гр. Монтана
обществено обслужване и складова дейсност" и се
предвижда ниско свободно застрояване, показано
със задължителни и ограничителни линии на
застрояване, съгласно чертежа.
Проект за изменение на подробен устройствен план
– план за регулация за УПИ I от кв. 5 по действащия
УПИ I от кв. 5 по
ПУП на СПЗ, гр. Монтана, с който се променя
действащия ПУП на СПЗ,
23.08.2018г.
конкретното предназначение на УПИ I в кв. 5 от „За
гр. Монтана
производствено-складова
дейност”
в
„За
производствено-складова дейност и модулна
бензиностанция”, съгласно чертежа.

Проект за изменение на подробен устройствен план
– план за улична регулация за улица с ОТ 3-2-1-15171518-3-1302-4-5-1389-1392-6-7-49-50-51-52 / част от
бул. „Христо Ботев” и част от ул. „Индустриална”/ по
действащия подробен устройствен план на Стара
промишлена зона, гр. Монтана, с който:
1) уличната регулация на улица с ОТ 3-2-1-1517-15183-1302-4-5-1389-1392-6-7
/
част
от
ул.
„Индустриална”/ към УПИ XIX, УПИ XII, УПИ IV, УПИ
V, УПИ XXIX, УПИ VI, УПИ XXVIII, УПИ XV, УПИ XIV,
23.08.2018г.
УПИ XIII, УПИ LIII и УПИ LIV от кв. 1 и на УПИ IV от кв.
2 по действащия подробен устройствен план на
Стара промишлена зона, гр. Монтана, се поставя в
съответствие с имотните граници на поземлените
имоти.
2) се променят 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”/, и се променя уличната регулация на улица
с ОТ 49-50-51-52, съгласно чертежа.
Проект за изменение на подробен устройствен план
- план за застрояване, като част от комплексен
проект за инвестиционна инициатива, за УПИ IX в кв.
23.08.2018г.
174 по действащия ПУП на гр. Монтана, с който се
променят показателите и линииите на застрояване,
съгласно чертежа.

УПИ IX в кв. 174 по
действащия ПУП на гр.
Монтана

37

38

39

40

1957

Проект за изменение на подробен устройствен план
- план за регулация и застрояване за УПИ IV, кв. 74
по действащия ПУП на кв. Мала Кутловица, гр.
Монтана, като ПР вътрешните регулационни линии
на УПИ IV се поставят в съответствие със
съществуващите кадастрални граници на поземлен
31.08.2018г.
имот 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 застрояване и
допълващо застрояване, показано със
ограничителни линии на застрояване.

1992

Проект за изменение на подробен устройствен план
- план за регулация и застрояване, като част от
комплексен проект за инвестиционна инициатива,
за УПИ III в кв. 5 по действащия ПУП на СПЗ, на гр.
Монтана, като с изменението на ПР УПИ III се
разделя на УПИ III и УПИ LIX, всеки от тях с
УПИ III, кв. 5 по
конкретно предназначение "За производствено 03.09.2018г.
действащия ПУП на СПЗ,
складова дейност", с изменението на ПЗ в УПИ LIX се
гр. Монтана
премахват съществуващите сгради и се предвижда
ново свободно застрояване, а в УПИ III се премахват
част от сградите по действащия ПУП и се предвижда
ново свързано застрояване, показано върху чертежа
със задължителни и ограничителни линии на
застрояване.

2167

Проект за изменение на подробен устройствен план
- план за регулация, като част от комплексен проект
за инвестиционна инициатива, за УПИ III в кв. 176 по
УПИ III в кв. 176 по
действащия подробен
действащия подробен устройствен план на ж. г.
21.09.2018г.
устройствен план на ж. г.
"Стадиона", гр. Монтана, с който се допълва
"Стадиона", гр. Монтана
конкретното предназначение от "За жилищно
строителство" в "За жилищно строителство и ОО",
съгласно чертежа.

2201

Проект за изменение на подробен устройствен план
– план за регулация и застрояване за УПИ I от кв. 152
по действащия ПУП на ЦГЧ, гр. Монтана, като с ПР от
УПИ I в кв. 152 се образуват двa нови УПИ: УПИ I с
конкретно предназначение „За жилищно
УПИ I от кв. 152 по
26.09.2018г. строителство, надземни гаражи и ОО” и УПИ VI с
действащия ПУП на ЦГЧ,
конкретно предназначение „За обществено
гр. Монтана
обслужване”, а с ПЗ в УПИ I се запазва
предвиденото застрояване и в УПИ VI се предвижда
ново ниско свободно застрояване, показано с
ограничителни линии, съгласно чертежите.

УПИ IV, кв. 74 по
действащия ПУП на кв.
Мала Кутловица, гр.
Монтана

41

42

43

2122

Проект за изменение на подробен устройствен план
- план за регулация и застрояване за УПИ V от кв. 95
по действащия ПУП на гр. Монтана, като с ПР от УПИ
V в кв. 95 се образуват две нови УПИ: УПИ V с
конкретно предназначение "За обект общинска
публична собственост" и УПИ XI с конкретно
18.09.2018г.
предназначение "За обществено обслужване", а с
ПЗ в новообразуваните УПИ V и УПИ XI се запазва
съществуващото свободно ниско застрояване,
показано с ограничителни линии, съгласно
чертежите.

УПИ V от кв. 95 по
действащия ПУП на гр.
Монтана

2168

Проект за изменение на подробен устройствен план
- план за регулация и за застрояване за УПИ IX и УПИ
X, кв. 6 по действащия Подробен устройствен план
на кв. Мала Кутловица, гр. Монтана, като с ПР се
изменя границата между УПИ IX към УПИ X, кв. 6,
регулационната линия на новообразуваното УПИ X
25.09.2018г. към УПИ XI се поставя в съответствие с имотната
граница между поземлените имоти, а с ПЗ се
запазва предвиденото с действащия ПУП
съществуващо застрояване в УПИ IX и в
новообразуваните УПИ IX и УПИ X се предвижда
ново ниско застрояване, показано върху чертежа с
ограничителни линии на застрояване.

УПИ IX и УПИ X, кв. 6 по
действащия Подробен
устройствен план на кв.
Мала Кутловица, гр.
Монтана

2201

Проект за изменение на подробен устройствен план
- план за регулация и застрояване за УПИ I от кв. 152
по действащия ПУП на ЦГЧ, гр. Монтана като с ПР от
УПИ I в кв. 152 се образуват два нови УПИ: УПИ I с
конкретно предназначение "За жилищно
УПИ I от кв. 152 по
26.09.2018г. строителство, надземни гаражи и ОО" и УПИ VI с
действащия ПУП на ЦГЧ,
конкретно предназначение "За обществено
гр. Монтана
обслужване" а с ПЗ в УПИ I се запазва предвиденото
застрояване и в УПИ VI се предвижда ново ниско
свободно застрояване, показано с ограничителни
линии, съгласно чертежите.

2642

44

45

2459

Проект за изменение на ПУП за поземлен имот с
идентификатор 48489.27.35, местност Над село по
26.11.2018г. КК на гр. Монтана, с който имотът се разделя на два
поземлени имоти с проектни идентификатори
ПИ с идентификатор
48489.27.813 и 48489.27.814 и за застрояване
48489.27.35, местност Над
село по КК на гр. Монтана
Проект за ПУП- ПЗ за поземлен имот с
идентификатор 48489.200.432, местност Парта,
ПИ с идентификатор
землища на гр. Монтана и с.Долна Вереница, с
който се променя начина на трайно ползване на 48489.200.432, местност
Парта, землища на гр.
имота, като за него се определя конкретно
предназначение "за вилна сграда" и се предвижда Монтана и с.Долна
Вереница
ниско свободно застрояване
01.11.2018

46

47

48

49

2650

2417

Проект за изменение на ПУП за поземлен имот с
идентификатор 48489.25.565 по КК на гр. Монтана, с
който имотът се разделя на два поземлени имоти с ПИ с идентификатор
48489.25.565 по КК на гр.
проектни идентификатори 48489.25.780 и
Монтана
26.11.2018
48489.25.781 и за застрояване
Проект за изменение на подробния устройствен
план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/
за УПИ VI, кв.281 по плана на гр. Монтана с който от
УПИ VI се образуват два нови: УПИ VI с конкретно
предназначение „За производствена база на “МД
Инженеринг” и УПИ XIX – „За производствена
дейност”, променя се регулационната линия между
УПИ VI и УПИ VII, между УПИ XVIII и УПИ XIX и между
21.09.2018
УПИ VI и УПИ III така, че да съвпадне с имотната
граница на ПИ с идентификатор 48489.14.103 по
кадастралната карта на гр. Монтана, а с изменение
на ПЗ за УПИ XIX се предвижда ново ниско свободно
застрояване, за УПИ VI се запазват съществуващите
сгради по действащия ПУП и се предвижда ново
ниско свободно застрояване, с ограничителни
линии.

УПИ VI от кв. 281 по
действащия ПУП на гр.
Монтана

2402

проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ V, кв.30 по
действащия ПУП на III и IV микрорайон, гр. Монтана,
като част от комплексен проект за инвестиционна
УПИ V от кв. 30 по
инициатива, с който вътрешната регулационна
действащия ПУП на III и IV
26.10.2018
микрорайон на гр.
линия на УПИ V към УПИ II се поставя в съответствие
Монтана
със съществуващата кадастрална граница на
поземлен имот с идентификатор 48489.10.429 по
кадастралната карта на гр. Монтана

2638

Проект за изменение на подробен устройствен план
– план за регулация, като част от комплексен проект
за инвестиционна инициатива, за УПИ VIII в кв. 47
УПИ VIII от кв. 47 по
по кадастралния и регулационен план на с.
кадастралния и
23.11.2018
Крапчене, общ. Монтана, като се променя
регулационен план на с.
конкретното предназначение на УПИ VIII от „За
Крапчене, общ. Монтана.
жилищно строителство” в „За жилищно
строителство и работилница” .

50

2595

19.11.2018

51

52

проект за изменение на ПУП - план на улична
регулация и улица с ОТ 53-140-54-14-15-16-1643-1718-19-27-28-29-1642-97-98-124 (част от ул.
Индустриална) и проект за изменение на ПУП - ПРЗ
за разширяване на кв. 10 по действащия жПУП на
Стара промишлена зона, гр. Монтана, като с
изменението ПР се: 1/обособява кръстовище при
ул. "Иван Давидков" с ОТ 1654-1650-1651-1655-16561657-1658; 2/ обособява задънена улица с ОТ 1655- част от ул."Индустриална",
1659-1660; 3/ променя уличната регулация, като
гр. Монтана
ул."Индустриална" се свързва с ул."Широка
планина"; 4/ образуват пет нови УПИ в кв. 10: УПИ
XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXIX с конкретно
преднанзачение "За производствено складова
дейност и ОО" и УПИ XXXVIII с конкретно
предназначение "За озеленяване". С изменението
на ПЗ се предвижда в новообразуваните УПИ-та
ниско свободно и свързано застрояване

2644

проект за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ V от кв.
330 по действащия ПУП на VIII микрорайон, гр.
Монтана, като с изменение на ПР се премахва част
от улица между ОТ 1037 и ОТ 945 и се образува нова
задънена улица с ОТ 1661-ОТ1662-ОТ1663-ОТ1664ОТ1665, отговаряща на чл. 81, ал.1 от ЗУТ; от УПИ V и
част от улица между ОТ 1037-ОТ945 се образуват
нови УПИ: XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI с отреждане "за
26.11.2018 складова и производствена база"; регулационните
линни на новообразуваните УПИ XXI и XIX са
поставени по имотната граница на ПИ с
идентификатор 48489.6.87 по КК на гр. Монтана , а
изменението на ПЗ в новообразуваните УПИ -та се
променя застрояването от ниско в средно свободно
, при спазване на сервитута на преминаващите през
имота ел. проводи и се запазват заварените сгради
в УПИ XVI , XVII, XVIII, и XX.

2565

Проект за подробен устройствен план за промяна
предназначението и за застрояване на поземлен
имот с идентификатор 48489.4.376 по КК на гр.
Монтана, местност Лъката, като се определя
конкретно предназначение "За пункт за технически
преглед на МПС" и се предвижда ново ниско
12.11.2018
свободно застрояване, при спазване на сервитута на
ел. проводите през поземления имот и
ограничителна строителна линия към РП II-81, и
парцеларен план за водопроводно отклонение през
пи с идентификатор 48489.4.310 и 48489.4.388 по КК
на гр. Монтана

УПИ V от кв. 330 по
действащия ПУП на VIII
микрорайон, гр. Монтана

поземлен имот с
идентификатор
48489.4.376 по КК на гр.
Монтана

