Публичен регистър на издадените разрешения за строеж
№

7

РС №
1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6
7

Дата

Наименование на строежа

Местонахождение

15.01.2018 г. Сграда за преработка на отпадъци от
хуманната медицина
18.01.2018 г. Еднофамилна жилищна сграда

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

24.01.2018г. Кабелна мрежа за пренос на данни за
гр.Монтана - етапно; Първи етап - улици с ОТ
- по опис - неразделна част от проект; Втори
етап - улици с ОТ - по опис - неразделна част
от проект
29.01.2018г. Жилищна сграда с магазин за нехранителни
стоки в УПИ XVII, кв.129
09.02.2018г. Лятна кухня в НПИ 670.625
12.02.2018г. Разделяне на ап.3, вх.Б на бл.3 (жск
"Загорка") в УПИ , кв.97
15.02.2018г. Базова станция MON 0087.D000"SPASTRA" с
честотен обхват 900-2100 MHZ на
"Мобилтел" ЕАД в УПИ , кв.25

гр.Монтана

19.02.2018г. Газопроводно отклонение до "КРОС" ООД Монтана
23.02.2018 Гараж
01.03.2018 Банков офис на "УниКредит Булбанк" АД
/преустройство/
06.03.2018г Гараж - с.Долно Белотинци

През ул."Индустриална", гр.Монтана

гр.Монтана, местност Парта в ПИ с
идентификатор 48489.18.689
19.01.2018 г. Плътна ограда между имоти УПИ IІ , кв.
в УПИ ІI, кв. 139А (поземлени имоти с
139А; УПИ I , кв.139А; УПИ XIII , кв.139А; УПИ идентификатори 48489.7.468 по
кадастралната карта на гр. Монтана)
IX , кв.139А (изградена с равни части в
имотите) и временен строеж между УПИ I и с административен адрес: гр. Монтана,
ул. ”Хан Крум” № 14
УПИ II само в частта на улицата

гр.Монтана, ул."В.Левски", 27
м.Парта, земл. на с.Д.Вереница
кв."Изгрев", бл.3, вх.Б, ап.3

8

8

9

9

10
11

10
11

12

12

13

13

08.03.2018 „Рехабилитация на съществуващи
магистрални водопроводи в парк „Огоста”,
парк „Калето” и парк „Слънчева градина”,
нефинансирани по ОПРР

парк „Огоста”, парк „Калето” и парк
„Слънчева градина” - гр.Монтана

14

14

12.03.2018 Закрито игрище за минифутбол с
обслужващи помещения (преустройство на
част от производствена и административна
сграда) –

УПИ I, кв.88 по плана на гр. Монтана

15

15

12.03.20118 Селскостопанска постройка за съхранение
на селскостопанска продукция и инвентар

16

16

16.03.2018 Жилищна сграда

ПИ с идентификатор 48489.26.280 по
Кадастралната карта на гр. Монтана,
местност Под гробищата_
УПИ VIII, кв.10 по плана на кв.Кошарник,
гр.Монтана, с административен адрес:
гр.Монтана, ул."Петър делян" №2

17

17

16.03.2018 Водоснабдителен сондажен кладенец с
помпена станция

с.Николово, ул."Тринадесетта", 2

ул."Хан Крум" №14
гр.Монтана, бул."Трети Март" 74
с.Долно Белотинци, ул."Васил Коларов" 1

УПИ XVI, кв.5 по плана на СПЗ,
гр.Монтана, с административен адрес:
гр.Монтана, ул."Диана" №45-45Б

18

18

26.03.2018 Сградна газопроводна инсталация за
захранване на самостоятелен обект с
идентификатор 48489.12.446.1.2
26.03.2018 Игрална зала за организиране на хазартни
игри/преустройство и промяна
предназначението на банков офис и
търговски обект/
27.03.2018 Лека постройка за инвентар 2 бр.
27.03.2018 Склад и офис

19

19

20
21

20
21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

30.03.2018 Селскостопанска постройка

в урегулиран поземлен имот І-361, кв. 39
по кадастралния и регулационен план на
с. Горно Церовене, общ. Монтана

29

29

30.03.2018 Второстепенна постройка

в урегулиран поземлен имот І-361, кв. 39
по кадастралния и регулационен план на
с. Горно Церовене, общ. Монтана

30

30

31

31

12.04.2018 Котелно-пристройка към производствена
в УПИ I, кв.6 по план на НПЗ, гр.Монтана
сграда
18.04.2018 Сервиз за монтаж и демонтаж на гуми и
ПИ 48489.4.514, местност Лъката в
кафе - Етапно - Първи етап:"Кафе и
землището на гр.Монтана
санитарни помещения", втори етап "Сервиз
за монтаж и демонтаж на гуми"

32

32

20.04.2018 Постройка с ТК /тръбен кладенец/

в УПИ I, кв.6 по план на СПЗ, гр.Монтана

33

33

в УПИ III, кв.376 по план на гр.Монтана

34

34

35

35

36

36

20.04.2018 Магазин за хранителни и промишлени стоки
с външно ВиК захранване
02.05.2018 Преустройство на помещение за
административна дейност в козметично
фризцорски салон и офиси
08.05.2018 Монтаж на съоръжение- електрона
автомобилна везна
10.05.2018 Гараж

37

37

10.05.2018 Плътна ограда, изградена изцяло в имота

38

38

39

39

16.05.2018 Аварийно-възстановителен ремонт на
микроязовири "Карташки дол"
16.05.2018г, Аварийно-възстановителен ремонт на
микроязовири "Турчинов дол"

гр. Монтана, ул. Д-р Стамен Илбиев" с
ОТ365-ОТ381
гр. Монтана, бул. Трети март № 41, УПИ II,
кв. 148

гр.Монтана,УПИ XI,кв.355
гр.Монтана-ул."Индустриална"№30 -УПИ
III,кв.3
27.03.2018 Складова сграда
гр.Монтана-ул."Индустриална"№30 -УПИ
III,кв.3
27.03.2018 Магазин и офис
гр.Монтана-ул."Индустриална"№30 -УПИ
III,кв.3
29.03.2018 Преустройство на жил.сграда за
гр.Монтана-ул."П.Р. Славейков" №13 УПИ
обособяване на две самостоятелни жилища III,кв.60
29.03.2018 Обособяване на производствен участък за
ул."Диана" 45Б-гр.Монтана- УПИ XVI-кв.5
хартиени футляри в цех 503
29.03.2018 Базова станция с честотен обхват 900 MHz землище-с.Габровница 029010
№0082 "Габровница"
30.03.2018 Монтаж на прозводител ТИП FS722/60/840 и гр.Монтана-ул.Диана № 39 УПИ III,кв.5
съществуващо оборудване участък
"топилен" в поизводствена сграда

в УПИ XI, кв.148 по плана на гр.Монтана

Землище на с.Долна Вереница, ПИ
22040.688.16
УПИ I, кв.348 по плана на ж.к."Пъстрина",
гр.Монтана
УПИ VII, кв.57 с адрес гр.Монтана,
ул."Ангел Кънчев" №9
ПИ с идентификатор 67043.15.5 по КК на
с.Славотин, общ.Монтана
ПИ с идентификатор 67043.26.58 по КК на
с.Славотин, общ.Монтана

40

40

16.05.2018 Аварийно-възстановителен ремонт на
микроязовири "Гостилица"
16.05.2018г, Аварийно-възстановителен ремонт на
микроязовири "Лековита вода"
16.05.2018 Аварийно-възстановителен ремонт на
микроязовири "Липовец"

41

41

42

42

43

43

21.05.2018 Модернизация и благоустройство на
стадион в с.Николово

44

44

21.05.2018 Самостоятелен малък обект за дестилация
(вътрешно преустройство на производствена
сграда и пристройка към нея – склад за
дървен материал и изгребна яма за отпадък)

45

45

46

46

29.05.2018 Изместване на МКТП и реконструкция на
МКТП от 1×1000 кVA, 20/6 кV в МКТП 1×250
кVA, 20/0,4 кV на временен строеж - ел.
провод 20 кV от съществуващо ЖР на ВЕЛ
„Соточино”
29.05.2018 Лятна кухня

47

47

29.05.2018 Пристройка към автосервиз

48

48

29.05.2018 ВиК отклонение за ПИ 48489.1.911

49

49

бул."Трети март" 216 Г

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

31.05.2018 Магазин за промишлени стоки
(преустройство на същ. сграда и пристройка
към нея)
06.06.2018 Люпилня за застрашени ви8дове есетрови
риби и обучителен център
08.06.2018 Офис и ателие (преустройство на
жил.сграда, реконструкция на покрива и
пристройка)
13.06.2018 Компостираща инсталация за разделно
събрани зелени или биоразградими
отпадъци
14.06.2018 Основен ремонт и преустройство на
трискатен покрив в двускатен
21.06.2018 Ограда м/у УПИ II и УПИ I, временна ограда
към улица и разширение на лятна кухня

55
56
57
58
59

55
56
57
58
59

21.06.2018
22.06.2018
26.06.2018
28.06.2018
28.06.2018

СПЗ, гр.Монтана
гр.Монтана, м-ст Брезкето
гр.Монтана
гр.Монтана, местност Над село
с.Белотинци, местност Цветкови туфи,
общ.Монтана

Улица от ОТ 1643 до ОТ 1641
Басейни - 5бр.
Склад - навес
Жилищна сграда на един етаж
Едноетажна селскостопанска постройка за
съхранение на селскостопанска продукция и
инвентар

ПИ с идентификатор 03722.73.311 по КК
на с.Белотинци, общ.Монтана
ПИ с идентификатор 11171.205.16 по КК
на с.Вирове, общ.Монтана
ПИ с идентификатор 51665.26.956,
51665.26.955 и 51665.28.954 по КК на
с.Николово, общ.Монтана
ПИ с идентификатор 51665.23.352 по
кадастралната карта на с. Николово, общ.
Монтана, м.Семков дол
УПИ XIV, кв.281 по плана на гр. Монтана

ПИ с идентификатор 17018.652.622 по
кадастралната карта на с. Горно
Церовене, общ. Монтана

ПИ с идентификатор 48489.27.726 по
кадстралната карта на гр.Монтана,
м.Семчова круша
ПИ с идентификатор 48489.30.6 по
кадстралната карта на гр.Монтана,
м.Герана
През ПИ с идентификатори 48489.5.1,
48489.2,647; 48489.1.1299; 48489.14.149;
48489.14.130 и 48489.14.129 по
кадстралната карта на гр.Монтана

с.Долно Белотинци
гр.Монтана, бул."Трети Март" 136

земл.с.Крапчене и с.Николово

гр.Монтана, ул."Баба Тонка" 60
гр.Монтана, ул."Панайот Волов" 9

60

60

с.Долно Белотинци, общ.Монтана

61

04.07.2018 Аквакултурно стопанство с
рециркулационна с-ма от затворен тип за
развъждане на есетрови риби, като част от
КПИИ
04.07.2018 Сградна газопроводна инсталация - обща

61
62

62

04.07.2017 Вътрешноведомствен път

63

63

06.07.2018 Сградни водопроводни и канализационни
отклонения за ПИ 48489.2.638 и 48489.2.644 етапно; I етап - сградно водопроводно и
канализационно отклонение за ПИ
48489.2.638; II етап - сградно водопроводно
и канализационно отклонение за ПИ
48489.2.644

гр.Монтана, ул."Диана" 43 и
ул."Индустриална" 56
гр.Монтана

64

64

65

65

06.07.2018 Цех за производство на електрически
велосипеди (вътрешно преустройство на
административно - складова сграда)
11.07.2018 Лятна кухня

66

66

17.07.2018

67

67

17.07.2018 пристройка за разширение на автосервиз

68

68

69

69

03.08.2018

70

70

06.08.2018

71
72
73

71
72
73

06.08.2018
08.08.2018
08.08.2018г.

74

74

08.08.2018г. преустройство на гараж в офис

75

75

гр.Монтана, ул."П.Парчевич" 18

гр.Монтана, ул."Индустриална" 41

гр.Монтана, ул."Трети март" 165

Плътна ограда на УПИ XIII към УПИ XII
гр.Монтана, ул."Елин Пелин"27
(изградена изцяло в имота на възложителя)

17.07.2018г. гараж
газоснабдяване на "Монбат-2/петрол",
сигнатура М-01-А73
обществена тоалетна в УПИ I, кв.126 по
действащия ПУП на ЦГЧ, гр.Монтана
жилищна сграда на един етаж
търговска сграда
гараж

10.08.2018 сградна газопроводна инсталация
център за спешна медицинска помощ
13.08.2018 (ЦСМП), гараж (навес) за линейки, дизел
генератор и паркинг
мобилна асфалтова база, бетонов възел,
21.08.2018 тръбни кладенци - 2бр, кантар и
газификация на асфалтова база

в ПИ 48489.14.383 по КК на гр.Монтана
в ПИ 48489.14.383 по КК на гр.Монтана
гр.Монтана, ул."Индустриална" 80
гр.Монтана, ул."В.Левски"
гр.Монтана, местност Парта
гр.Монтана, бул."Христо Ботев" 68
гр.Монтана, ул."Жеравица" 48
гр.Монтана, ул."Свети Патриарх Евтимий"
84
гр.Монтана, бул."Ал.Стамболийски" 56

76

76

77

77

78

78

79

79

22.08.2018 гараж

гр.Монтана, ул."Велико Търново" 30-30А

80

80

плътна ограда между УПИ XXIII и улица
23.08.2018 "Индустриална", разположена изцяло в
имота на възложителя

УПИ XXIII, кв.6 по плана на гр.Монтана

81

81

23.08.2018 търговски обект със склад като част от КПИИ гр.Монтана, бул."Христо Ботев"№64

82

82

24.08.2018 склад

гр.Монтана, ул."Индустриална" №78

83

83

24.08.2018 гараж

гр.Монтана, ул."Никола Вапцаров" 91

21.08.2018г.

външно водопроводно и канализационно
отклонение за "Търговска сграда"

гр.Монтана, ул."Сирма войвода" 4
местност Около село, с.Белотинци,
общ.Монтана
от ул."Христо Ботев" до УПИ V, кв.174 по
плана на гр.Монтана

84

84

85

85

86

86

87

87

склад за готова продукция с товарни рампи
гр.Монтана, ул."Диана" 39
и офиси, като част от КПИИ
ПИ 48489.170.635, местност "Парта" в
09.09.2018 жилищна сграда на два етажа
землището на гр.Монтана
подобряване на енергийната ефективност на
13.09.2018г административната сграда на ТП на НОИв УПИ I, кв.128 по ПУП на гр.Монтана
Монтана
18.09.2018 склад за техника
гр.Монтана, ул."Индустриална" №56

88

88

19.09.2018 автосервиз с пет работни поста

гр.Монтана, местност Свинарска пътека

89

89

19.09.2018 склад за авточасти

гр.Монтана, бул."Трети Март" 157

90

90

спешно отделение-вътрешно преустройство
21.09.2018 на част от стществуваща шестетажна сграда гр.Монтана, ул."Сирма войвода" 4
на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" с козирка

91

91

постройка на допълващо застрояване в ПИ 03736.937.46 по КК на с.Долно
21.09.2018 навес за съхранениена инвентарни части за
Белотинци, общ.Монтана
ВЕЦ и хидротехнически съоръжения

92

92

надстройка на жилищен етаж над магазин за
гр.Монтана, ж.к."Младост"
21.09.2018 детски храни, козметика, санитарни
материали и лекарски кабинети

93

93

94

94

95

95

96

96

97

97

98

98

99

99

100

100

26.10.2018г. Жилищна сграда

101

101

26.10.2018г.

102

102

29.10.2018г.

103

103

16.11.2018г.

104

104

19.11.2018г.

105

105

19.11.2018г.

03.09.2018

жилищна сграда с кафе - сладкарница, като
част от КПИИ
плътна ограда с височина до 2.2м към УПИ
XIV и УПИ I и с височина до 0,6м към
02.10.2018
улицата, изградена изцяло в имота на
възложителя
15.10.2018г. лятна кухня
21.09.2018г.

гр.Монтана, ил."Цар Симеон" №26

гр.Монтана, ул."Стефан Стамболов" 1
гр.Монтана, ул."Червен бряг" 5

плътна ограда на УПИ II и УПИ III за т.А-Б, т.Вгр.Монтана, ул."Княз Александър
22.10.2018 Г-Д-Е с вис. До 3м и плътна ограда с вис. До
Батенберг" 42
2,20м на УПИ II към УПИ IV за т.Б-В
22.10.2018 гараж
автосервиз и външно водопроводно
23.10.2018
отклонение
Магазин, пекарна и аптека в УПИ III, кв. 337
26.10.2018г.
по плана на гр. Монтана

Реконструкция на покрив в УПИ V, кв. 30 по
плана на гр. Монтана
Сградна газопроводна инсталация за
захранване на самостоятелен обект с
идентификатор 4849.11.54.1.3 до УПИ XIX,
кв. 69 по плана на гр. Монтана
Разширение и реконструкция на цех за
механична преработка на пластмаси в УПИ
XXII, кв. 6 по плана на гр. Монтана
Гараж в УПИ IХ, кв. 31 по плана на гр.
Монтана
Плътна ограда с височина до 2,20м. на УПИ I
към УПИ XII, изградена изцяло в имота на
възложителя в УПИ I , кв. 138а по плана на
ЦГЧ, гр. Монтана

гр.Монтана, местност Лъката
гр.Монтана, местност Мало поле
УПИ III, кв. 337 по плана на гр. Монтана
гр. Монтана, ПИ с идентификатор
48489.26.859, местност Пръчов дол
УПИ V, кв. 30 по плана на гр. Монтана

гр. Монтана ул. "Вардар"

УПИ XXII, кв. 6 по плана на гр. Монтана
УПИ IХ, кв. 31 по плана на гр. Монтана
УПИ I , кв. 138а по плана на ЦГЧ, гр.
Монтана

106

106

Реконструкция на ул. "Индустриална" между
23.11.2018г. ОТ 1355-1356-1357-2-1-1517-1518-1302-4-51389-1392-1391-6-7 с дължина 1120м.

107

107

23.11.2018г.

108

108

Преустройство на търговски обект-магазин
23.11.2018г. за хранителни стоки в УПИ V, кв. 333 по
плана на гр. Монтана

109

109

03.12.2018 Магазин за строителни материали

110

110

03.12.2018

111

111

112

112

10.12.2018 Стрелбище за ловна среща

113

113

11.12.2018

114

114

12.12.2018

115

115

21.12.2018

116

116

21.12.2018

117

117

21.12.2018

Сладкарска работилница в УПИ VIII, кв. 47 по УПИ VIII, кв. 47 по плана на с. Крапчене,
плана на с. Крапчене, общ. Монтана
общ. Монтана

Пристройка на един етаж към жилищна
сграда
Преустройство на склад за промишлени
10.12.2018 стоки за обособяване на вътрешно второ
ниво за офис

Преустройство на банков офис в заведение
за обществено хранене
Плътна ограда, изградена изцяло в имота на
възложителя
Ограда м/у УПИ III и улица Иван Аврамов и
между УПИ III и УПИ II, разположена изцяло
в УПИ III
Едноетажна сграда за обществено
обслужване - многофункционална
Плътна ограда на УПИ VIII към улица с
височина 1,9м /изградена изцяло в имота на
възложителя/

УПИ V, кв. 333 по плана на гр. Монтана
УПИ XIII, кв.2, ул."Диана" №19,
гр.Монтана
УПИ XVIII, кв.74, ул."Тимок" №3,
гр.Монтана
местност Лъката, землище на гр. Монтана
ПИ 51665.111.619 с.Николово, общ.
Монтана
УПИ II, кв. 158, гр. Монтана
УПИ V, кв. 153a, гр. Монтана
УПИ III, кв. 153a, гр. Монтана
УПИ VIII, кв. 153, гр. Монтана
УПИ VIII, кв. 11, гр. Монтана

