Публичен регистър на актовете за одобряване на устройствени планове и на
№ Заповед
№

Дата на
Наименование на проекта за одобрение ПУП
издаване
27.02.2017 г. Изменение на ПУП-ПР за разделяне на УПИ III,
кв.42 на два самостоятелни УПИ
07.03.2017 г. ПУП за ПИ 48489.2.451, местност Сланището
за промяна начина на трайно ползване, с
конкретно предназначение "за автокъща и
трафопост" и ниско застрояване. Транспортният
достъп се осъществява през ПИ 48489.2.452.

Местонахождение
с. Благово, община Монтана

1

301

2

350

3

407

4

408

5

530

30.03.2017 г. Изменение на ПУП-ПЗ за УПИ XIII, кв.89 по плана гр.Монтана, ул."Марица" 32
на гр.Монтана, с който се запазва характера и
начина на застрояване, като се допълва същ. основно
застрояване с втора сграда, допряна до
съществуваща жилищна.

6

533

30.03.2017 г. Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II, кв.139а по плана гр.Монтана, ул.Хан Крум 14
на кв.Бодурска махала, гр.Монтана, като с плана за
регулация вътрешните регулационни линии на УПИ
II да съвпаднат със съществуващите имотни граници
на ПИ с идентификатор 48489.7.468 по КК на
гр.Монтана, без да се променя конкретното му
предназначение, а с плана за застрояване да се
промени съществуващото застрояване и да се
предвиди ново ниско, свободно застрояване,
показано с ограничителни линии на застрояване.

7

681

14.03.2017 г. ПУП за ПИ 084029 по КВС на земл. на с.Липен, с
който се променя начина на трайно ползване на
имота "За складово-ремонтна база" и се предвижда
ниско застрояване.
14.03.2017 г Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I, кв.110 по плана
на ЦГЧ гр.Монтана за образуване на три УПИ с
конкретното предназначение: УПИ I - "За детска
градина" УПИ VIII и УПИ IX - "За обществено
обслужване", като се запазват съществуващите
сгради и се предвижда ново застрояване в УПИ I

19.04.2017 г. 1. Проект за изменение на подробен устройствен
план – план за регулация за УПИ IV в кв.52 по
регулационен плана на с.Клисурица общ. Монтана, с
който се променя конкретно предназначение на
УПИ IV от ниско жилищно строителство в „За
производствено-складова дейност”;
2. Проект за подробен устройствен план - план за
застрояване, с който се запазва съществуващата
заварена сграда с идентификатор 37304.501.17.2 в
УПИ IV и се предвижда ново свободно ниско
застрояване

Монтана, местност
Сланището ПИ № 48489.2.451
и № 48489.2.452

с.Липен, стопански двор

Гр. Монтана, бул."Трети март"
138

УПИ IV в кв.52 по плана на
с.Клисурица, общ.Монтана

гр. Монтана, местност
Сланището, ПИ 48489.27.773,
48489.27.774, 48489.27.775,
48489.27.776, 48489.27.781,
48489.27.783,
48489.27.784, 48489.27.748,
48489.27.747,
48489.27.745, 48489.27.746 и
48489.27.787
по КК на гр. Монтатна

8

711

21.04.2017г.

Проект за изменение на подробен устройствен
план на група поземлени имоти с идентификатори
48489.27.773, 48489.27.774, 48489.27.775,
48489.27.776, 48489.27.781, 48489.27.783,
48489.27.784, 48489.27.748, 48489.27.747,
48489.27.745, 48489.27.746 и 48489.27.787
по КК на гр. Монтатна, с който от ПИ 48489.27.787
се образуват два нови ПИ проектни изентификатори
48489.27.807 и 48489.27.808, от ПИ 48489.27.746 два нови ПИ с проектни идентификатори
48489.27.809 и 48489.27.810, от пПИ 8489.27.745 два нови с проектни идентификатори 48489.27.811 и
48489.27.812, катоп конкретното предназначение на
всички имоти става "за съхранение и преработка на
селскостопанска
продукция и жилища" и се предвижда ниско
застрояване.

9

712

21.04.2017г.

Проект за изменение на подробен устройствен план - УПИ VІІІ по плана на СПЗ,
план за регулация и застрояване за УПИ VІІІ в кв. 8 гр. Монтана
по плана на стара промишлена зона, гр. Монтана,
като с изменението на плана 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". С изменението на плана за застрояване
за УПИ VІІІ се предвижда запазване на
съществуващото по действащия ПУП застрояване, а
за УПИ ХV се предвижда ново ниско застрояване.

10

724

26.04.2017г.

Проект за ПУП-парцеларен план за елемент на
техническата инфраструктура-кабелно
електрозахранване 20kV през имоти номера
000283, 000285, 025483 и 025490 до трафопост
МКТП/800 с трансформатор 630 kVA в имот
№ 025483 по КВС в землището на с. Белотинци,
община Монтана

имоти №№000283, 000285,
025483 и 025490 по КВС,
с. Белотинци, община Монтана

1. Проект за изменение на подробен устройствен
УПИ VI, кв.56 по плана на
план - план за регулация /ПУП – ПР/ с който УПИ
с.Д.Белотинци, общ.Монтана
VI и УПИ VII в кв.56 по плана на с.Д.Белотинци,
общ. Монтана се обединяват в общ УПИ VI с
конкретно предназначение „За аквакултурно
стопанство с рециркулационна система”.
2. Проект за подробен устройствен план-план за
застрояване /ПУП-ПЗ/ за новообразувания УПИ VI в
кв.56 по плана на с.Долно Белотинци, общ. Монтана,
с който се предвижда свободно ниско застрояване.

11

734

27.04.2017г.

12

752

28.04.2017 г. Проект за изменение на подробен устройствен план УПИ XIV в кв.281 по плана на
– план за регулация и застрояване за УПИ XIV в
гр.Монтана
кв.281 по плана на гр.Монтана, с който се променя
конкретното предназначение на имота от „За
бензиностанция, паркинг и за газстанция” в „За
бензиностанция, паркинг, газстанция и
производствена дейност”, като се запазват
заварените сгради и се предвижда ново свободно
ниско застрояване

13

758

02.05.2017г.

Проект за подробен устройствен план-план за
застрояване за поземлен имот с идентификатор
48489.2.546 по КК на гр. Монтана, с който се
определя конкретното предназначение "за
производствена дейност-рибарник" и се
предвижда ниско застрояване.

ПИ с идентификатор
48489.2.546 по КК на гр.
Монтана

14

793

04.05.2017г.

Проект за изменение на подробен устройствен план
– план за регулация и застрояване за УПИ VII, УПИ
VIII, УПИ IX, УПИ X и УПИ XI от кв. 376 и за част
от улично пространство с ОТ 1138-1137-1136-11351134 по плана на ж. к. Младост 1, гр.Монтана, като с
плана за регулация:
1) се променя регулационната линия между УПИ
XI и УПИ VII да съвпадне с кадастралните граници
на поземлените имоти /ПИ/ и се променя
регулационната линия между УПИ XI и УПИ IX;
2) се образува нов УПИ VIII от УПИ VIII, УПИ IX,
част от УПИ VII, част от УПИ X и част от улично
пространство с ОТ 1138-1137-1136-1135-1134 с
конретно предназначение „За обществено
обслужване”, а за УПИ X се запазва конкретното
предназначение „За озеленяване и трафопост”,
съгласно чертежа. С плана за застрояване в
новообразувания УПИ VIII се премахва
съществуващата сграда и се предвижда свободно
ниско застрояване, показано на чертежа с
ограничителни линии за застрояване.
За останалите УПИ – предмет на изменението на ПР,
не се предвижда промяна в застрояването.

15

825

09.05.2017г.

Проект за изменение на подробен устройствен план УПИ II в кв.7 по плана на СПЗ,
– план за регулация и застрояване, с който от УПИ II гр.Монтана
в кв.7 по плана на СПЗ, гр.Монтана, се образуват два
нови: УПИ II и УПИ VI с конкретно предназначение
„За производствени дейности”, а с плана на
застрояване се премахва част от съществуващите
сгради и се предвижда ново свободно средно
застрояване

897 19.05.2017г.

Проект за изменение на подробен устройствен план УПИ I от кв. 61 по действащия
– план за регулация и застрояване за УПИ I от кв. 61 ПУП на с. Винище, община
по действащия ПУП на с. Винище, община Монтана, Монтана
като с плана за регулация от УПИ I в кв. 61 се
образуват два нови УПИ: УПИ I с конкретно
предназначение „За спортно игрище” и УПИ II с
конкретно предназначение „За производственоскладова дейност”, а с плана за застрояване се
предвижда ниско свободно застрояване, показано с
ограничителни линии, съгласно проекта

16

УПИ VII, УПИ VIII, УПИ IX,
УПИ X и УПИ XI от кв. 376 и
за част от улично пространство
с ОТ 1138-1137-1136-11351134 по плана на ж. к. Младост
1, гр.Монтана

17

898 19.05.2017г.

Проект за изменение на подробен устройствен план УПИ XLV, кв. 5 по плана на
– план за регулация и застрояване за УПИ XLV, кв. СПЗ, гр. Монтана
5 по плана на СПЗ, гр. Монтана и за част от улично
пространство с ОТ 1611-1612, с който към УПИ
XLV се придава част от улица с ОТ 1611-1612, като
за новообразувания УПИ XLV се запази конкретно
предназначение „За обществено обслужване”,
съществуващото застрояване и се предвижда ново
ниско застрояване, показано на чертежа с
ограничителни линии за застрояване.

18

949 25.05.2017г.

Проект за изменение на подробен устройствен план
– план за регулация за УПИ XIII, имот пл. № 135 в
кв. 13 по кадастралния и регулационен план на с.
Вирове, община Монтана, с който от УПИ XIII се
образуват два нови УПИ: УПИ XIII и УПИ XVI,
имот пл. №135 в кв.13, като се запази конкретното
им предназначение „За ниско жилищно
строителство”, съгласно чертежа.

19

998 01.06.2017 г. Проект за подробен устройствен план
за промяна предназначението на
земеделска земя и за застрояване на
имоти 670.505 и 670.96, землище
с. Долна Вереница, общ. Монтана по
плана на новообразуваните имоти на
местност Парта, землищата на гр. Монтана
и с. Долна Вереница, общ. Монтана от
земеделска земя в "за жилищно строителство"
и се предвижда ниско свързано застрояване
между двата имота.

20

1004 02.06.2017г.

УПИ XIII, имот пл. № 135 в кв.
13 по кадастралния и
регулационен план на с.
Вирове, община Монтана

Имоти 670.505 и 670.96,
землище с. Д. Вереница, общ.
Монтана

Проект за изменение на подробен устройствен план УПИ III от кв. 6 по действащия
– план за регулация и застрояване за УПИ III от кв. 6 регулационен план на СПЗ, гр.
по действащия регулационен план на СПЗ, гр.
Монтана
Монтана, като с плана за регулация от УПИ III 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 плана за застрояване се предвижда
запазване на част от съществуващите сгради и се
предвижда свободно ниско застрояване, показано на
чертежа с ограничителни линии.

Проект за изменение на подробен устройствен план
– план за регулация и застрояване за УПИ II от кв.
174 и част от улично пространство с OT 360-361-362
на бул. „Христо Ботев” по действащия ПУП на ЦГЧ,
гр. Монтана, като с плана за регулация към УПИ II
от кв. 174 се придават 120 кв. м. от улица с ОТ 360361-362, а с плана за застрояване се запазват
съществуващите сгради и се предвижда ново ниско
застрояване, показано на чертежа с ограничителни
линии за застрояване.

УПИ II от кв. 174 и част от
улично пространство с OT 360361-362 на бул. „Христо
Ботев” по действащия ПУП на
ЦГЧ, гр. Монтана

21

1033

06.06.2017г.

22

1089

23

1090

24

1111

за одобряване на проект за ПУП за имот №157008 по КВС
имот № 157008 по КВС в земл.
на с.Смоляновци
13.06.2017г. ПУП за ПИ с идентификатор 48489.18.689 по КК на грПИ
Монтана
с идентификатор
48489.2.546 по КК на гр.
Монтана
имоти 1790472 и 179045 по
13.06.2017 г. Проект за подробен устройствен план за имоти
№№ 179042 и 179045 по картата на възстановената КВС, с. Сумер, общ. Монтана
собственост на с. Сумер, общ. Монтана, с който
се променя начина им на трайно ползване,
определя се ново конкретно предназначение
"За обществено обслужване" и се предвижда
ниско свързано застрояване на общата им имотна
граница, показано с ограничителни линии на
застрояване

25

1188

28.06.2017 г. Проект за изменение на подробен
устройствен план-план за застрояване
за УПИ ХІ, кв. 24, гр. Монтана, с който
се запазва съществуващото ниско
свободно застрояване и се предвижда
ново ниско свободно застрояване.

26

1207

28.06.2017 г. Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XVIII и
УПИ XVIII и УПИ XX в
УПИ XX в кв.54 по плана на гр.Монтана,като се
кв.54,по плана на гр.Монтана
премахва предвиденото с действащия ПУП свързано
застрояване на общата им регулационна линия.От
УПИ XVIII се образуват два нови:УПИ XXII и УПИ
XII с конкретно предназначение "За жилищно
стройтелство и обществено обслужване.За
новообразуваните УПИ XXII и УПИ XXII се
предвижда свързано ниско застрояване,показано
върху чертежа със задължителни и ограничителни
линии на застрояване.

13.06.2017г.

УПИ ХІ, кв. 24, гр. Монтана

6.7.2017 Проект за подробен устройствен план, с който се
променя предназначението на земеделска земя
на новообразувани имоти 4.619 и 4.620 по плана
на новообразуваните имоти на местност Мало
поле, землище гр. Монтана в "за
производствени и складови дейности" и се
предвижде ниско застрояване при спазване на
сервитутите на преминаващите през имотите
електропроводи 20kV.

Имоти 4.619 и 4.620 по ПНИ,
местност
Мало поле, гр. Монтана

27

1309

28

1673

15.8.2017 Проект за подробен устройствен план, с
който се променя предназначението на
поземлен имот с идентификатор
48489.4.567 по кадастралната карта на
гр. Монтана, местност Лъката от земеделска
земя в "за производствено-складова и
обслужваща дейност" за разширение на
обект в поземлен имот с идентификатор
48489.4.495 ( с променено предназначение)
и се предвижда ниско застрояване.

29

1207

28.6.2017 Проект за изменение на ПРЗ за УПИ VIII и УПИ XX УПИ VIII и УПИ XX в кв.54в кв.54-Монтана, с който от УПИ VIII се образуват Монтана,
два нови УПИ XXII и УПИ XXIII с конкретно
предназначение "За жилищно стр-во и ОО"

30

1640

31

1713

9.8.2017 Проект за изменение на ПРЗ за УПИ LXI и УПИ
XXXIX, кв.1 по плана на СПЗ-Монтана, като се
променя дворищната регулационна линия, при
условията на чл.15, ал.3 от ЗУТ и запазване на
конкретното предназначение на УПИ, както и
характера и начина на застрояването.

ПИ с идентификатор
48489.4.567,
гр. Монтана

УПИ LXI и УПИ XXXIX, кв.1
по плана на СПЗ-Монтана,

ПУП-ПРЗ,УПИ V и УПИ II в
18.8.2017 Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V от
кв.333 и за част от уличното пространство с ОТ 949- кв.333,гр.Монтана
958-957 по плана на ж.к."Парта 1 ",гр.Монтана,като
с плана за регулация регулационната линия между
УПИ V и УПИ II да съвпадне кадастралната граница
на пеземлен имот 48489.9.81 и се променя уличната
регулационна линия на УПИ V към улица с ОТ 949958-959,а с плана за застрояване се предвижда
свободно ниско застрояване,съгласно чергежите.

32

1716

18.8.2017 Проект за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ I и УПИ УПИ I и УПИ XXIV от кв.6
XXIV от кв.6 и за част от уличното пространство по част от улично пространство
плана на СПЗ,гр.Монтана,като с плана за регулация на СПЗ,гр.Монтана
от част от УПИ I и от УПИ XXIV от кв.6 се образува
нов УПИ I,кв.6 с конкретно предназначение "За
производствено-складова дейност(Монбат АД)",от
сотаналата част от УПИ I се образува нов УПИ
XXXI с конкретно предназначение "За
Производствено-складова дейност",като
регулационите линии на новообразуваните УПИ I и
УПИ XXXI съвпадат с кадастралните граници на ПИ
с индетификатор 48489.5.53, и от част от уличното
пространство се образува нов УПИ XXXII от кв.6 с
конкретно предазначение "За обществено
обслужване",и улица с ОТ 1636-1367-1638-16391640-1641-1642, а с плана за застрояване се запазва
част от същуствуващите сгради и се предвижда
свободно високо застрояване,показано с
ограничителни линии,съгласно чертежите.
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1767

25.8.2017 Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за част от
ПУП-ПРЗ,УПИ IX и УПИ X в
уличното пространство и за част от кв.95
кв.95,гр.Монтана
подействащия ПУП на гр.Монтана,като с плана за
регулация от част от уличното пространство се
разширява 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 плана за застрояване се предвижда свободно
ниско застрояване в новообразувания УПИ X от
кв.95,показано с ограничителни линии,съгласно
чертежа.

34

1813

30.8.2017 Проект за изменение на подробен устройствен план УПИ V и УПИ ХХХІ в кв.93
– план за регулация и застрояване, като част от
по плана на кв. Мала
комплексен проект за инвестиционна инициатива, за Кутловица, гр.Монтана
УПИ V и УПИ ХХХІ в кв.93 по плана на кв. Мала
Кутловица, гр.Монтана, с който се променя
конкретното предназначение на УПИ ХХХІ от „За
газостанция и бензиностанция” в „За ОО,
автоработилница и автомивка” и се променя начина
на застрояването между УПИ V и УПИ ХХХІ

35

1919

12.9.2017 Проект за изменение на ПУП-ПРЗ,като част от
ПУП-ПРЗ-два нове УПИ
комплексен проект за инвестиционна инициатива,за I,УПИVII в кв.102
УПИ I,кв.102 по действащия ПУП на
ЦГЧ,гр.Монтана,с който се обособяват две нови
УПИ:-УПИ I с отреждане "За детско заведение и
трафопост",като се запазва същуствуващото
застрояване,показано върху чертежа о
ограничителни линии.-УПИ II с отреждане"За
социални услуги",като се запазва съществуващата
сграда с индетификатор 48489.11.388.1 и се
предвижда ново ниско застрояване,показано върху
чертежа с ограничителни линии.

36

1654

11.8.2017 Проект за изменение на подробен устройствен план
– план за регулация и застрояване за УПИ VII в
кв.59 по плана на кв.Мала Кутловица, гр.Монтана, с
който се променя вътрешната регулационна линия
между УПИ VII и УПИ VIII така, че тя да съвпадне с
имотната граница на ПИ с идентификатор
48489.29.62 по кадастралната карта на гр.Монтана,
запазва характера и начина на застрояване, като
предвижда ново ниско свободно основно и свързано
допълващо застрояване

37

2013

26.9.2017 Проект за изменение на подробен устройствен план УПИ I и УПИ II в кв. 74 по
– план за регулация и застрояване, като част от
плана на кв. Мала Кутловица,
комплексен проект за инвестиционна инициатива, за гр.Монтана
УПИ I и УПИ II в кв. 74 по плана на кв. Мала
Кутловица, гр.Монтана, с който се променя
дворищната регулация така, че: от УПИ II и част от
УПИ I се образуват нов УПИ II с конкретно
предназначение "За жилищно строителство" и УПИ
II с конкретно предназначение "За обществено
обслужване". За новообразуваните УПИ се
предвижда ново ниско свободно застрояване.

38

2034

27.9.2017 Проект за изменение на подробен устройствен план- ПИ 48489.30.361 по КК на
гр. Монтана
план за застрояване за поземлен имот №
48489.30.361 по КК на гр. Монтана, като част от
комплексен проект за инвестиционна инициатива, с
който се запазва съществуващата сграда и се
предвижда ново свободно ниско застрояване при
спазване на сервитута на съществуващите елементи
на техническата инфраструктура.

УПИ VII в кв.59 по плана на
кв.Мала Кутловица,
гр.Монтана

13.10.2017 Проект за изменение на специализиран подробен
устройствен план-парцеларен план за временен ел.
провод 20kV от съществуващ ЖР стълб от
електропровод "Соточино" през имоти №№ 540014,
540015, 000526, 000622 и новМКТП в ПИ № 000622,
землище с. Горно Церовене, общ. Монтана, с който
се променя трасето на ел. провода в ПИ № 000622 и
се измества местоположението на МКТП в ПИ №п
000622, землище с. Горно Церовене, общ. Монтана

Имоти № 540014, 540015,
000526 и 000622, землище
с. Горно Церовене, общ.
Монтана
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2154

40

2088

6.10.2017 Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XXXIII в УПИ III,УПИ II,УПИ XXXIII в
кв.6,за УПИ II,УПИ III,УПИ XXXIII в кв.5 и за част кв.5 и в кв.6 гр.Монтана
от уличното пространство по действащия ПУП на
СПЗ,гр.Монтана,като с плана за регулация:-се
изменя уличната регулация между кв.5 и кв.6,като
част от уличното пространство се предава към УПИ
XXXIII от кв.6;-УПИ III и УПИ XXXIII в кв.5 се
обединяват в един общ УПИ III с конкретно
предназначение "За производствено-складова
дейност",като регулационите линии на
новообразуваното УПИ III и УПИ II от кв.5 и към
новообразуваното УПИ XXXIII от кв.6 съвпаднат с
имотните граници на поземлени имоти.С ПЗ се
предвижда в УПИ II и новообразуваното УПИ III от
кв.5 запазване на съществуващото застрояване и
ново застрояване,показано с ограничителни
линии,при спазване на сервитута на съществуващата
железопътна линия,съгласно чертежите.

41

2089

6.10.2017 Проект за зменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III в кв.6 по ПУП-ПРЗ,УПИ III,УПИ
действащия ПУП на Стара промишлена
XXXIV в кв.6
зона,гр.Монтана,като с плана зарегулация от УПИ
III се образуват два нови УПИ:УПИ III и УПИ
XXXIV в кв.6 и двата с конкретно предназначение
"За прозводствена-складова дейност",а с плана за
застрояване се предвижда запазване на част от
съществуващите сгради в УПИ III и ново свободно
ниско застрояване,показано с ограничителни
линии,съгласно чертежите.

42

2095

ПИ 48489.26.718 по КК на
6.10.2017 ПУП за промяна на предназначението на ПИ
48489.26.718 по КК на гр.Монтана, в м.Пръчов дол, гр.Монтана, в м.Пръчов дол
от земеделска земя в "За жилищно строителство" с
предвиденото ниско застрояване.

43

2092

44

2112

6.10.2017 Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III в
кв.283 по плана на гр.Монтана, с който се променя
конкретното предназначение на имота от „За
обществено обслужване” в „За обществено
обслужване и автосервиз” и се предвижда ново
ниско свободно застрояване

11.10.2017 Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІV, кв. 70 кв.70, гр.Монтана
по действащия ПУП на ЦГЧ, гр.Монтана, с който се
обособяват следните нови УПИ:

45

УПИ ІV с отреждане „За детско заведение”, като се
запазва съществуващото ниско застрояване и се
предвижда ново ниско застрояване, показано върху
чертежа с ограничителни лини;

46

УПИ Х с отреждане „За детско заведение, социални
услуги
и
трафопост”,
като
се
запазва
съществуващото застрояване и се предвижда ново
ниско застрояване, показано върху чертежа с
ограничителни лини;

47

УПИ VІ, УПИ VІІ, УПИ VІІІ и УПИ ІХ с отреждане
за индивидуално ниско жилищно строителство, като
за УПИ VІІ се запазва съществуващата двуетажна
жилищна сграда и се предвижда ново застрояване, а
за останалите УПИ се предвижда ново застрояване

48

2173

УПИ III в кв.283 по плана на
гр.Монтана

ПУП-ПРЗ ЗА УПИ XVII кв.129
18.10.2017 Проект за изменение на ПУП-ПРЗ и работен
устройствен план за УПИ XVII в кв.129 по плана на
гр.Монтана,с който:-с ПР се променя
регулационната линия между УПИ XVII и УПИ VII
и между УПИ XVII и УПИ VIII, така че тя да
съвпадне с имотната граница на ПИ с
индетификатор 48489.7.119 по кадастралната карта
на гр.Монтана;-с ПЗ се запазва характерът и начинът
на зъстрояването в УПИ XVII,като се премахва
съществуващата жилищна сграда и се предвижда
ново ниско застрояване,както и допълващо свързано
застрояване на вътрешна регулационна линия с УПИ
XVIII,показано върху чертежа с задължителни
линии назастрояване;-с РИП определя точно
разположение и очертание насградите в план,както и
разстоянията до имотните граници и билата им в
абсолютни коти,броя на етажите,форма и наклона на
покривите,съгласно чертежа.
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2174

18.10.2017 Парцеларен план за водопровод от тръбен кладенец
ТК 2 в имот № 970.58 (част от бивш имот № 970.43)
по плана на новообразуваните имоти на местност
Разсадника и Връх Затворнишки, землището на с.
Долно Белотинци, община Монтана, през имот №
970.55 (част от бивш имот № 970.46) по плана на
новообразуваните имоти в местност Разсадника и
Връх Затворнишки, землището на с. Долно
Белотинци, общ.Монтана, през имоти № 002096, №
000496 и № 000454 до имот № 460011 по КВС в
землище на с.Д.Белотинци, община Монтана.

50

2185

19.10.2017 Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XXIII,
ул."Индустриална" 3
УПИ XXIV и УПИ XXV в кв.10 по плана на СПЗ, гр.
Монтана, с който трите УПИ се обединяват в общ
УПИ XXIII с конкретно предназначение „За
обществено обслужване и складова дейност” и се
предвижда свободно ниско застрояване

51

1919

12.септ Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I, кв.102
по плана на гр.Монтана, с който се обособяват две
нови УПИ: УПИ I - "За детско заведение и
трафопост" и УПИ VII - "За социални услуги" като
се запазват съществуващите сгради и се предвижда
ново ниско застрояване.

52

2093

6.10.2017 Проект за изменение наПУП-ПР и ПЗ, като част от
комплексен проект за инвестиционна инициатива, за
УПИ XIII252 и УПИ XIV252 в кв.44 по плана на с.
Благово, общ. Монтана, с който XIII252 и УПИ
XIV252 се обединяват в общ УПИ XIII252 с конкретно
предназначение - за жилищно застрояване, като се
променя
регулационната
линия
между
новообразувания УПИ XIII252 и УПИ XI така, че тя
да съвпадне с имотната граница на имот пл. № 252.
С план за застрояване за новообразувания УПИ
XIII252 се предвижда свободно ниско застрояване
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2092

6.10.2017 Проект за изменение на подробен устройствен план УПИ III в кв.283 по плана на
– план за регулация и застрояване, като част от
гр.Монтана, : ул. ”Св.Патриарх
комплексен проект за инвестиционна инициатива, за Евтимий”, гр. Монтана
УПИ III в кв.283 по плана на гр.Монтана, с който се
променя конкретното предназначение на имота от
„За обществено обслужване” в „За обществено
обслужване и автосервиз” и се предвижда ново
ниско свободно застрояване

в местност Разсадника и
Връх Затворнишки,
землището на с. Долно
Белотинци, община
Монтана,

ул."22 септември" 44-46,
гр.Монтана; УПИ I, кв.102

с. Благово, общ. Монтана
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2408

13.11.2017 Проект за изменение на подробен устройствен план - ПИ 48489.30.358 по КК на
с който се променя предназначението на позмлен
гр.Монтана
имот с идентификатор 48489.30.358 по КК на
гр.Монтана, местност "Герана" от земеделска земя в
"за автокъща" и се предвицда ниско застрояване.
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2649

ПИ 48489.4.564 и 48489.446
11.12.2017 Проект за изменение на подробен устройствен
по КК на гр. Монтана
план-план за застрояване за ПИ с идентификатори
48489.4.564 и 48489.4.446 по кадастралната карта на
гр. Монтана, местност Лъката, с който се променя
начина на застрояване в двата ПИ от свободно ниско
в свободно и свързано ниско застрояване на общата
им имотна граница при запазване на заварените
сгради.
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2650

12.12.2017 Проект за изменение на подробен устройствен
план-план за застрояване за новообразуваните имоти
670.505 и 670.96 в землище с. Долна Вереница, общ.
Монтана по плана на новообразуваните имоти на
местност Парта, землищата на гр. Монтана и с.
Долна Вереница, общ. Монтана, код по ЕКАТТЕ
22040, с който двата имота се обединяват в един
общ имот с конкретно предназначение "За жилищно
строителство", като се предвижда свободно ниско
застрояване
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2651

12.12.2017 Проект за изменение на подробен устройствен
УПИ III, УПИ II и УПИ IV,
план-план за регулация и застрояване за УПИ III,
кв. 176 по плана ж.г.
УПИ II и УПИ IV, кв. 176 по плана ж.г. Стадиона, с Стадиона, гр. Монтана
който:
-с плана за регулация се променят вътрешните
регулационни линии междуУПИ II и УПИ III, между
УПИ III и УПИ IV при условията на чл. 15, ал. 3 от
ЗУТ и се променя уличната регулационна линия на
УПИ III към бул. "Хр. Ботев" в участъка с ОТ 763ОТ 764;
- с плана за застрояване се променя застрояването в
УПИ III, като се предвижда основно ниско свободно
застрояване и свързано допълващо застрояване на
регулационната линия с УПИ IV.

Номообразувани имоти
670.505 и 670.96 по
НПИ на местност Парта,
землища с. Долна Вереница,
общ. Монтана и гр. Монтана
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2764

21.12.2017 Проект за ПУП-ПРЗ за УПИ II кв.7 по плана на
ПУП-ПРЗ два нови УПИ II и
СПЗ,гр.Монтана, с който от УПИ II се образуват два VII кв.7,гр.Монтана
нови:УПИ II с конкретно предназначение - "За
производствени дейности" и УПИ VII -"За търговска
и складова едйност"а с плана за застрояване се
запазма съществуващото застрояване по действащия
ПУП в новообразуваните УПИ и се предвижда ново
свободно застрояване,показано върху чертежа с
ограничителни линии на застрояване.

