
 

 

08-01-251/05.10.2022 год. 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 (ПУП-ПР) за урегулиран поземлен имот (УПИ) 

IX в кв.17,  част от поземлен имот с идентификатор 48489.5.45, представляващ  улично 

пространство на бул.”Христо Ботев” с ОТ 352  и ОТ 353 и част от поземлен имот с 

идентификатор 48489.5.251 по кадастралната карта на гр. Монтана, представляващ 

терен, без конкретно предназначение по действащия подробен устройствен план на 

Централна градска част (ЦГЧ), гр.Монтана. 

Решение 

№ 809 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл.134, ал.2, т.6 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 подробен 

устройствен план- план за регулация (ПУП-ПР) за урегулиран поземлен имот (УПИ) 

IX в кв.174,  част от поземлен имот с идентификатор 48489.5.45, представляващ  

улично пространство на бул.”Христо Ботев” с ОТ 352  и ОТ 353 и част от поземлен 

имот с идентификатор 48489.5.251 по кадастралната карта на гр. Монтана, 

представляващ терен, без конкретно предназначение по действащия подробен 

устройствен план на Централна градска част (ЦГЧ), гр.Монтана, с който се 

предвижда частта от поземлен имот с идентификатор 48489.5.45 по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на гр. Монтана с площ от 53.00 (петдесет и три) кв. м. 

и частта от  поземлен имот с идентификатор 48489.5.251 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Монтана, представляваща терен без конкретно 

предназначение по действащия подробен устройствен план на Централна градска 

част,  гр. Монтана, с площ от 67.00 (шестдесет и седем) кв. м.  да се присъединят към 

УПИ IX в кв.174 като се образува нов урегулиран поземлен имот (УПИ)  УПИ IX в 

кв.174 с площ 822.00 кв. м. и се запази конкретното предназначение „за обществено 

обслужване”. 

2. Обявява за частна общинска собственост 53.00 (петдесет и три) кв. м., част 

от поземлен имот с идентификатор 48489.5.45 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Монтана и се присъединят към  урегулиран поземлен 

имот (УПИ) IX  в кв.174 по действащия подробен устройствен план на Централна 

градска част, гр. Монтана.  

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на горното решение. 

 

 

 

Забележка: Решението се прие поименно с 28 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

 

Председател:………………… 

/инж. Иво Иванов/  

 Препис - извлечение 

 От Протокол № 38/20.10.2022 г. 

 На Общински съвет Монтана 


