
 

 
08-01-34/10.02.2022 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на подробен 
устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за урегулиран 
поземлен имот (УПИ) VIII в кв. 184 по действащия подробен устройствен план на гр. 
Монтана. 

Решение 

№ 629 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация; чл.134, ал.2, т.1 от Закона за устройство на територията и чл.6, ал.1 от 
Закона за общинската собственост 

Общински съвет Монтана 

Реши: 
1. Дава съгласие за изработване на проект за изменение на подробния 

устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), с който 
северозападната и югозападната регулационни линии на урегулиран поземлен 
имот (УПИ) VIII към УПИ VI и към УПИ XIII в кв. 184 да се поставят по 
кадастралната граница на поземлен имот с идентификатор 48489.6.548 по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Монтана, без да се променя 
уличната регулационна линия на урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII в 
кв.184. Предназначението на новообразуваният урегулиран поземлен имот 
(УПИ) VIII в кв.184 с площ 196.00 (сто деветдесет и шест) кв.м. да се промени 
от „клуб” на „обществено обслужване” и да се предвиди ниско застрояване с 
ограничителни линии, съгласно приложената скица-проект. 

2. Обявява за частна общинска собственост 196.00 (сто деветдесет и шест) 
кв.м., представляващи поземлен имот с идентификатор 48489.6.548 по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Монтана, за който след 
одобряване на изменението на подробния устройствен план – план за регулация 
и застрояване (ПУП-ПРЗ) ще бъде отреден урегулиран поземлен имот (УПИ) 
VIII в кв.184 по действащия подробен устройствен план  на гр. Монтана. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното решение.
  
Забележка: Решението се прие поименно с 30 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 
 

Председател:………………… 

/инж. Иво Иванов/  

 Препис - извлечение 

 От Протокол № 29/24.02.2022 г. 

 На Общински съвет Монтана 


