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Глава пър ва
ОБЩИПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1.(1)Стазинаредбасеуреждатобщес

твенитеотношения,свързаниспланирането,
изграждането,устойчивотоподдържане,опазва
неиразвитиеназеленатасистеманаОбщина
Монтана.

(2)ЗеленатасистеманаОбщинаМонтанае
предназначенадаподобряважизненатасредаи
обликананаселенитеместавнеянезависимоот
формитенасобственост.

(3)ОбщинскиятсъветнаОбщинаМонтаначрез
бюджетанаобщинатаосигуряванеобходимите
средствазаподдържаненадекоративнатарасти
телноствобщинскитезелениплощи.

Г ла ва вто ра
УПРАВЛЕНИЕНАЗЕЛЕНАТАСИСТЕМА
Чл.2.(1)Органитезауправлениеназеле

натасистемасаОбщинскиятсъветнаОбщина
Монтана,кметътнаОбщинаМонтанаикметовете
накметствавобщината.

(2)Стазинаредбасеопределятфункциитена
структурнотозвенопоозеленяваненаобщинската
администрациязаизграждането,поддържане
тоиопазванетоназеленатасистеманаОбщина
Монтана.

Чл.3.(1)ОбщинскиятсъветнаОбщина
Монтанауправлявакачествотоназелената
системанаобщинатавсъответствиесфункци
оналнотойпредназначение,интензитетанапод
държанеитериториалноторазположениена
зеленитеплощи.

(2)ОбщинскиятсъветнаОбщинаМонтанаопре
деляинтензитетанаподдържаненазеленитепло
щивсякагодинапредиприеманенабюджетана
ОбщинаМонтана

Чл.4.(1)КметътнаОбщинаМонтанаръководи,
координирацялостнатадейностпоопазване,из
гражданеиподдържаненазеленатасистемана
общината,организираизпълнениетонабюджета
подейност“озеленяване”инадългосрочнитепрог
рамизаразвитиетоназеленатасистемаидава
указанияпоприложениетонатазинаредба.

(2)КметътнаОбщинаМонтанаилиоправомо
щеноотнеголицепоредана§1,ал.3отДопъл
нителнитеразпоредбинаЗаконазаустройствона
територията(ЗУТ)организирасъставянетоиакту
ализиранетонапубличенрегистърнаозеленените
площи,дълготрайнитедекоративнидърветаидър
ветатасисторическозначениенатериториятана
общинатапочл.63,ал.1наЗУТ.

Чл.5.КметоветенакметствавОбщина
Монтана.

1.изпълняватбюджетаподейност“озеленява
не”вчасттамузанаселенотомястоиорганизират
провежданетонанеобходимитемероприятия;

2.изпълняватделегиранитеимоткметана
ОбщинаМонтанафункции.

Чл.6.Длъжностнотолиценаобщинскатаад
министрацияеотговорнозаизграждане,поддър
жанеиопазваненазеленатасистеманаОбщина
Монтана

1.заверявазаснеманетонадървеснатарас
тителностиекспертнотостановищезанеяв
имотите,закоитосеизработватподробниустройс
твенипланове(ПУП)илизакоитосеиздававиза
запроектиране;

2.изразявастановищеидавапрепоръкиза
опазваненарастителносттаиизвършваненаком
пенсаторноозеленяване;

3.съгласуваинвестиционнитепроектипочаст
“Паркоустрояванеиблагоустрояване”;

4.извършвапроверкизапаркоустройственира
ботикъмразрешенистроежи;

5.контролиракачествотонадейноститепопод
държаненазеленитеплощи,закоетосъставякон
стативнипротоколи;

6.правипредписаниязаизвършваненавъзста
новителнимероприятиявслучаитепочл.38.

Чл.7Длъжностнотолиценаобщинскаадми
нистрацияотговорнозаизграждане,поддържа
неиопазваненазеленатасистеманаобщина
Монтана.

1.разработваипредлаганакметанаобщината
проектзанеобходимитесредствазаследващата
бюджетнагодина,възоснованаопределенияин
тензитетзаподдържаненазеленитеплощи;

2.контролираизразходванетонаобщинските
бюджетнисредствазаизграждане,поддържанеи
опазваненаобщинскитезелениплощи;

3.съгласувавизизапроучванеипроектиране;
4.заверявазаснеманияиизготвяекспертниста

новищазасъществуващатавпоземленитеимоти
растителностприизработванеилиизменениена
ПУПиприиздаваненавизизапроучванеипроек
тираневопределенитестазинаредбаслучаи;

5.съгласуваинвестиционнипроектипочаст
“Паркоустройствоиблагоустройство”запроектии
строежизавъзстановяванеиозеленяваненатере
накъмобектитенатехническатаинфраструктурав
определенитестазинаредбаслучаи;

6.давапрепоръкизаопазваненарастителнос
ттаиуказаниязаизвършваненакомпенсаторно
озеленяване;

7.определярежиманадвижениенаМПС,за
реждащитърговскииобслужващиобективзеле
нитеплощипочл.61,ал.4отЗУТ;

8.изготвясредносрочниикраткосрочнипрог
рамизапланиранеиизгражданенановизеле
ниплощи;

9.изготвязаданиязаинвестиционнипроектиза
обектиназеленатасистема,коитосевъзлагатпо
реданаЗаконазаобщественитепоръчки;

10.осъществявавзаимодействиепоразвитието,
управлението,поддържанетоиопазванетоназе
ленитеплощисдлъжностнилицаотобщински
звена,гражданскисдружения,юридическиифизи
ческилица;

11.правипредписанияиопределяразмерана
депозитипочл.38зазелениплощи,поддържа
ниотобщинскатаадминистрациязаизграждане,
поддържанеиопазваненазеленатасистемана
ОбщинаМонтана

Чл.8.ГлавниятархитектнаОбщинаМонтана
подготвя:

1.възлаганетонаетапнипланпрограмиипрог
рамизацелевидействиязаприлаганенапред
вижданиятанаОбщияустройственплан(ОУП)на

общината;
2.възлаганетонаспециализиранипроучвания

поконкретнипроблеми,засягащиелементитена
зеленатасистема;

3.провежданетонапроцедуризавъзлаганена
общественипоръчкипоЗаконазаобществените
поръчки(ЗОП)илиНаредбатазавъзлаганена
малкиобщественипоръчки(НВМОП)заизработ
ваненаустройствениплановезаобектиназеле
натасистемаприсъобразяванесизготвенитеот
структурнотозвенонаобщинскатаадминистрация
заизграждане,поддържанеиопазваненазелена
тасистемаиприетиотОбщинскиясъветпрограми
заизгражданенановизелениплощи;

4.възлаганетоназаданиятазаизготвянена
програмите,проучваниятаиплановетепоточки1,
2и3илигиизготвя;

5.възлагането,когатосеизисквапозакон,на
оценкизавъздействиетовърхуоколнатасреда
(ОВОС),екологичниоценки(ЕО),екологичниекс
пертизи(ЕЕ),документациизазапитванеотносно
необходимосттаотОВОС(ЕО)идругиспециали
зиранипроучвания,свързанисекологичнитеиса
нитарнохигиеннитеизискванияприсъздаванеи
изменениенаустройственипланове.

Чл.9.Общинскиекспертенсъветпоустройство
натериторията(ЕСУТ):

1.разглеждаиприемазаданията,проучванията
иплановетепочл.8,т.т.1,2,3и4;

2.разглеждаиприемазаданияипроектина
ПУПзапарковеиградинипочл.62,ал.1отЗУТ
заедносплансхемитепочл.62,ал.9отЗУТипо
чл.108,ал.2отЗУТ;

3.разглеждаиприемаинвестиционнипроекти
заобектиназеленатасистемавтериториипочл.
61,ал.4отЗУТ;

4.разглеждаисепроизнасяиподругивъпроси,
свързанисизгражданетоиподдържанетоназеле
натасистеманаОбщинаМонтана.

Глава тре та
ПЛАНИРАНЕИИЗГРАЖДАНЕНА
ЗЕЛЕНАТАСИСТЕМАСПЕЦИАЛНИ
ИЗИСКВАНИЯЗАОПАЗВАНЕНА
РАСТИТЕЛНОСТТАПРИСТРОИТЕЛСТВО
ИПРИПОСТАВЯНЕНА
ПРЕМЕСТВАЕМИОБЕКТИ
Раздел пър ви
ПЛАНИРАНЕИИЗГРАЖДАНЕ
НАЗЕЛЕНАТАСИСТЕМА
Чл.10.(1)Планиранетоназеленатасистемасе

извършвасобщустройственплан(ОУП)иподроб
ниустройственипланове(ПУП).

(2)СОУПнаОбщинаМонтанаиправилатаза
прилаганетомусеопределяттеритории,устройст
венизониисамостоятелнитеренизаозеленяване,
кактоиспецифичниправилаинормативизатяхно
тоустройствоизастрояване.

Чл.11.(1)ЗаданиятазаизработваненаПУПна
общественизелениплощипочл.61,ал.4отЗУТ
серазглеждатиприематотЕСУТиотПостоянната
комисияпоТСУприобщинскиясъвет.

(2)Порешениенаобщинскиясъветилинакме
танаобщинатамогатдасеразглеждатиприемат
заданияизадругивидовезелениплощи.

(3)Приразглежданеназаданиятапоал.1,сог
ледхарактеранаобекта,кметътнаобщинатаили
председателятнаобщинскиясъветмогатдаизис
катПУПдабъдеподложеннаобщественообсъж
данепореданачл.121,ал.1отЗУТ.

Чл.12.Разрешаваненастроителствоипоста
вяненаобектипочл.56ичл.57отЗУТвсъщес
твуващипаркове,градиниидругизелениплощи
заширокообщественоползванепочл.61,ал.4от
ЗУТседопускасамовъзоснованавлязълвсила
ПУПинаплансхемитекъмнего.

Чл.13.Парковетеиградините,обявениилидек
лариранизапаметницинаградинскопарковото
изкуствоилипредставляващичастиотгруповипа
метницинакултурата,сепланират,устройвати
опазватприспазваненаЗаконазапаметницитена
културатаимузеите(ЗПКМ).

Чл.14.Новоизграденитеобщинскизеленипло
щизадължителносепредаватсгаранционенсрок,
вкойтоизпълнителятедлъжендаотстранидопус
натитепропускиинедостатъциидавъзстанови
загиналатарастителност.Гаранционниятсрокера
веннагаранционнотоподдържане,включеновдо
говоразаизпълнениенаобекта.

Чл.15.Припреструктурираненасъществуващи
жилищникомплексизастрояванетоиурегулира
нетонановипоземлениимотивтяхзаквартални
парковеиградинисеизвършвапореданачл.22
отЗУТисъобразнопредвижданиятанаОУП.

Раздел вто ри 
ИЗИСКВАНИЯПРИСТРОИТЕЛСТВО
ИПОСТАВЯНЕНАПРЕМЕСТВАЕМИ
ОБЕКТИВПОЗЕМЛЕНИИМОТИ,
ПРЕДВИДЕНИЗАЗЕЛЕНИПЛОЩИ–
РЕАЛИЗИРАНИИНЕРЕАЛИЗИРАНИ
Чл.16.(1)Визграденипарковеизелениплощи

почл.61,ал.4отЗУТнеседопускаизграждане
наогради,освенаконеепредвиденосПУПза
паркаилиградината,приетпореданачл.62,ал.
9отЗУТ.

(2)Впредвидените,нонеизграденипарко
веиозеленениплощипочл.61,ал.4отЗУТсе
допускатсамолекиоградиприусловиятаначл.
48,ал.2отЗУТ.

Чл.17.(1)Внезастроениимоти,предвиденипо
ОУПилиПУПзазелениплощипочл.61,ал.4от
ЗУТ,коитонесареализирани,могатдасеизграж
датсамообектипочл.55отЗУТ,представляващи
откритиобектизаспортнидейностииплощад
кизаиграидругиподобниоткритиобекти(летни
естради,атракциони,откритиизложбениплощии
др.),съвместимиспарковитефункции,коитоза
ематдо10%отимотитесплощдо250кв.ми.30
%отимотитесплощнад250кв.м.

(2)Заизгражданетонатезиобектинесераз
решавапремахваненакартотекиранадървесна
растителност.

(3)Когатозавременнияобектпоал.1сенала
гапремахваненадървеснарастителност,визатасе
съгласувасъсспециализиранатаобщинскаслужба
поозеленяване,коятодавауказаниязаизвършва
ненакомпенсаторноозеленяваневнезаетатаот
обектачастотимотаиупражняваконтролпоспаз
ваненапоставенитеусловия.

(4)Несеразрешававимотитепоал.1изграж
даненавременнипаркинги,автокъщи,автомивки,
бензиностанции,газостанцииидругиобекти,неп
рисъщинапарковитефункции.

(5)Освензапосоченитепоал.1обекти,изпол
званетонанезастроениимоти,предвиденизазе
лениплощи,седопускасамозапроизводствона
декоративнарастителност.Втозислучайсераз
решаватвсичкивидовевременнипостройкипочл.
50,т.2отЗУТ,обслужващидейносттапопроиз
водствонадекоративнарастителност.

(6)Одобряванетонаинвестиционнипроектиза
строежипоал.5ивъвежданетоимвексплоата
циясеизвършвасамоприусловие,чеотговарят
наразрешената,съгласноиздаденатавиза,функ
циязаобслужваненадейноститепопроизводство
надекоративнарастителност.

Чл.18.Взастроениимоти,предвиденипоОУП
илиПУПзазелениплощи,серазрешавасамопре
устройствонатаванскопомещениепочл.50,т.1б
отЗУТивътрешнопреустройствоиремонтипочл.
53отЗУТ.

Чл.19.(1)Вимотите,предвиденипоОУПили
ПУПзазелениплощи,коитонесареализирани,до
тяхнотоотчуждаванемогатдасепоставятпремес
тваемиобектипочл.56отЗУТ,коитообщонемо
гатданадвишаватследнитеразмери:

1.до10кв.м–заимотисплощдо100кв.м;
2.до20кв.м–заимотисплощот100кв.мдо

500кв.м;
3.от20до100кв.м–заимотитесплощнад

500кв.м.
(2)Припоставяненапреместваемитеобектив

имотитепоал.1несеразрешавапремахванена
дървеснарастителност.

Раз дел тре ти 
ИЗИСКВАНИЯПРИСТРОИТЕЛСТВОИ
ПОСТАВЯНЕНАПРЕМЕСТВАЕМИОБЕКТИ
ВПОЗЕМЛЕНИИМОТИСДРУГО
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
(НЕПРЕДВИДЕНИЗАЗЕЛЕНИПЛОЩИ)
Чл.20.(1)Приразрешаваненавременниина

преместваемиобектипочл.55,чл.56ичл.57от
ЗУТвнезастроениимоти,коитонесаопределени
поустройственпланзазелениплощино,вкоито
имадървеснарастителност,обектитесеразпола
гаттака,чедасеосигуриопределенатасПУПза
имотаминималнаозелененаплощ,примаксимал
ноопазваненарастителността.

(2)Когатовременнитеипреместваемитеобекти
поал.1засягатдървеснарастителност,площтаи
разполаганетоимсесъгласуватсобщинскатаспе
циализиранаслужбапоозеленяване.

(3)Несеразрешавапоставяненапремества
емиобектипочл.56ичл.57отЗУТвзастроени
имоти,акопоставянетоимпредвиждапремахване
надървеснарастителност.

Чл.21.(1)Когатопоисканенафизическииюри
дическилицаседопускаизработванеилиизмене
ниенаПУПзаимотисъссъществуващадървесна
растителност,оттяхсеизисквадапредставятге
одезическозаснеманеиекспертностановищеза
наличнатавимотадървеснарастителност.

(2)Заснеманетоистановищетопоал.1сезаве
ряватотслужителиотспециализиранатаобщинс
каслужбапоозеленяване.

(3)Призаверяваненазаснеманетопоал.1
специализиранатаобщинскаслужбаизразява
становище,давапрепоръкизаопазваненаналич
натавимотадървеснарастителност,кактоиуказа
ниязаизвършваненакомпенсаторноозеленяване
вилиизвънграницитенаимота.

(4)Заверенитезаснеманеистановищепоал.3
сеприлагаткъмпроектазаПУПисесъобразяват
принеговотоодобряване.

Чл.22.(1)Молбатазаиздаваненавизазапро
ектираненастроежипочл.134,ал.6отЗУТи
всичкислучаинасвободнозастрояванесплът
ностнад40%зажилищниустройственизонии

над60%зазонизаобщественообслужване
сепридружаваотзаверенозаснеманеиста
новищепочл.21,ал.1.

(2)Поизключениеипопреценкана
органа,койтоиздававизата,можедасе
изисквазаснеманеистановищеизаслучаи
извънтезипоал.1.

(3)Несеизисквазаснеманеиоценкапри
издаваненавизаповлязълвсилаПУП,при
одобряването,накойтоеизпълненаразпо
редбатаначл.21,кактоинавизазанадст
рояваненасъществуващасграда.

(4)Заверкатаназаснеманетоинаста
новищетопоал.1сеизвършваотслужите
лиотспециализиранатаобщинскаслужба
поозеленяванеприОбщинскаадминистра
цияМонтана.

(5)Застроежитепочл.12,ал.3отЗУТ
компетентнитеоргани,коитосъгласуватида
ватстановищезаналичнатавимотадър
веснарастителност,саМинистерствотона
земеделиетоигорите(МЗГ),Министерството
наоколнатасредаиводите(МОСВ)или
Националниятинститутзапаметницитена
културата(НИПК),съобразнотериторията,в

коятопопадаимотът.
(6)Заснеманетоистановищетопоал.1сесъоб

разяватприиздаванетонавизатазапроектиране.
Чл.23.(1)Всичкиинвестиционнипроекти,без

тезизаеднофамилниивилнисградиизастро
ежиотшестакатегория,задължителновключват
част“Паркоустройствоиблагоустройство”(съглас
ноНаредбаNo4от21май2001годиназаобхвата
исъдържаниетонаинвестиционнитепроекти)или
мероприятияповъзстановяванеиозеленяванена
тереназаобектитенатехническатаитранспортна
таинфраструктурасъгласночл.68отЗУТ.

(2)Когатовимотаиманаличнадървесна
растителност,проектитепоал.1сепридружават
отзаснеманеиекспертностановище.

(3)Проектитепочаст“Паркоустройствоибла
гоустройство”сесъгласуватоткомпетентните
служителиотспециализиранатаобщинскаслуж
бапоозеленяванеприОбщинскаадминистрация
Монтана.

(4)Вслучай,чекомпетентнитеслужите
лиотспециализиранатаобщинскаслужбапо
озеленяванеприОбщинскаадминистрация
Монтананесъгласувачаст„Паркоустройство
иблагоустройство”отинвестиционнияпроект,
проектътнесеодобрява,асевръщанавъзло
жителязапреработка,съобразноуказаниятана
компетентнитеслужителиотспециализиранатаоб
щинскаслужбапоозеленяване.

Чл.24.(1)Проектитепочаст„Паркоустройство
иблагоустройство”сесъгласуватсамокогатоса
съобразенис:

1.минималнатаозелененаплощсъгласноизда
денатавиза(одобренияПУПилиустройственазо
напоОУП);

2.изискваниятанаНаредбаNo7от22де
кември2003годиназаправилаинормативиза
устройствонаотделнитевидоветериториииуст
ройственизони;

3.съществуващатавозелененатаплощдървес
нарастителност;

4.нормитезаотстояниянарастителносттаот
сгради,съоръженияиимотниграници;

5.биологичнитеизискваниянаизползваните
растителнивидове.

(2)Несесчитатзаозелененаплощвъншните
терасиивсичкивидовепешеходниитранспортни
настилки,анастилкитенатревнафугасевключ
ватвобщатаозелененаплощнаимотаскоефици
ентот0,2до0,8взависимостотвидаим.

(3)Озелененитеплощивърхутераси,покрив
ниградиниинадподземнисградиисъоръжения
севключватвобщатаозелененаплощнаимота,
акоспоредконструктивнияпроектипроектазавер
тикалнопланиранееосигуренпочвенпластпо
вечеот0,60м.Припомалъкпочвенслой(ноне
помалкоот0,30м)площтаимсеумножаваско
ефициент0,8.

(4)Воднитеплощисевключватвозеленената
площ.Когатонадхвърлят50%отизискващатасе
минималнаозелененаплощ,участватсплощ,ум
ноженаскоефициент0,5.

(5)Кашпитесплощповечеот0,50кв.мплощи
дълбочинанад0,50мсевключватвозеленената
площнаимота,катосумарнатаимплощсеумно
жискоефициент0,8.Площтанапомалкитекашпи
участваскоефициент0,5.

(6)Вертикалнотоозеленяване(втовачисло
перголиифасади)участвавозелененатаплощс
коефициентот0,5до0,8.

Чл.25.(1)Присъгласуваненачаст
„Паркоустройствоиблагоустройство”къминвес
тиционнитепроекти,когатоенеобходимокомпе
саторноозеленяване,компетентнитеслужители
отспециализиранатаобщинскаслужбапоозеле
няванеприОбщинскаадминистрацияМонтана
предписваразмера,видовиясъставиместополо
жениетому.

(2)Гаранционниятсрокзаизвършенотокомпен
саторноозеленяванеенаймалкодвавегетативни
периода.

Чл.26.Разрешениезаотсичаненадървесна
растителностпристроителствосеиздавасамовъз
основанаодобренприусловиятаипореданата
зинаредбаинвестиционенпроект,съобразенсъс
становищетоипредписаниятанакомпетентните
служителиотспециализиранатаобщинскаслуж
бапоозеленяванеприОбщинскаадминистрация
Монтана.

Чл.27.(1)Предвиденитевсъгласуванияпарко
устройственпроектпосадъчниработи,вт.ч.иком
пенсаторнотоозеленяване,когатоевпоземления
имот,сеизвършватвпървиявъзможенпосадъчен
сезон,презкойтотоваевъзможносъобразноорга
низациятанастроителството.

(2)Заслучаите,когатокомпенсаторнотоозеле
няванееизвънпоземленияимот,тосеизвършвав
първиявъзможенпосадъченсезонследзапочване
наразрешенотопосмисъланачл.157отЗУТстро
ителствовимота.

►►► (Продължава на 6-а стр.)
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►►► (Продължение от 5-а стр.)
28.Заустановяваненаизпълнениетонапар

коустройственитеработии/иликомпенсаторното
озеленяванекомпетентнитеслужителиотспеци
ализиранатаобщинскаслужбапоозеленяванепри
ОбщинскаадминистрацияМонтанасъставяконс
тативенпротокол.

Чл.29.(1)Несеиздаватудостоверениязавъ
вежданевексплоатациянастроежи,закоитонее
изпълненачастта“Паркоустрояванеиблагоустро
яване”къминвестиционнияпроект.

(2)Когатостроежътеразрешенисеизпълнява
ивъвеждавексплоатацияпоетапи,изискванетопо
ал.1важиследзавършваненакрайнияетап.

Г ла ва чет вър та 
ПОДДЪРЖАНЕНАЗЕЛЕНАТАСИСТЕМА
Чл.30.(1)Поддържанетоназеленитеплощи

серъководииосъществяваотизпълнителподо
говорзавъзлаганенаобщественапоръчка.Тое
непрекъснатпроцессагробиологиченстроител
норемонтенхарактер,осигуряващнеобходимите
условиязакомплекснофункционираненаелемен
титеназеленатасистема.

(2)Общинскитезелениплощизаширокообщес
твеноползваненавсекипетгодинисеподлагатна
прегледипреценказанеобходимосттаотчастич
нареконструкциянаамортизиранибиологичниили
благоустройственифондове.Прегледътипрецен
катасеизвършватоткомпетентнитеслужителиот
специализиранатаобщинскаслужбапоозеленява
неприОбщинскаадминистрацияМонтана.

Чл.31.(1)Спорединтензивносттанаподдържа
незеленитеплощиобщинскасобственостсеразп
ределятвследнитекатегории:

Ікатегория–представителноподдържане;
ІІкатегория–оптималноподдържане;
ІІІкатегория–средноподдържане;
ІVкатегория–частичноподдържане;
(2)Поддържанетоназеленитеплощисеиз

вършвавъзоснованатехнологичнинормативи,
съгласновидаикатегориятаназеленатаплощ,
повторяемосттаиобеманаработитенасъответ
нитеструктурниелементи.

(Чл.32.(1)Организациятапоизразходванена
определенитеотОбщинскиясъветсредстваза
поддържаненазеленитеплощиповъзприетитека
тегориииинтензитетнаподдържанесеизвършва
откомпетентнитеслужителиотспециализираната
общинскаслужбапоозеленяванеприОбщинска
администрацияМонтанавъзоснованаодобрени
тетехнологичнинормативииразработенитего
дишнитехнологичниплансметки.

Чл.33.Контролътвърхукачествотонаработа
тапоподдържанетонаобщинскитезелениплощи
сеизвършваоткомпетентнитеслужителиотспе
циализиранатаобщинскаслужбапоозеленяване
ОбщинскаадминистрацияМонтана,катозанапра
венитепроверкисесъставяконстативенпротокол.

Г ла ва пе та
ОПАЗВАНЕНАЗЕЛЕНАТАСИСТЕМА
Раздел пър ви 
ОПАЗВАНЕНАЗЕЛЕНИТЕПЛОЩИ
Чл.34.(1)Всичкигражданинаобщинатаса

длъжнидаопазватзеленитеплощи,независимоот
тяхнатасобственост.

(2)Опазванетоназеленитеплощивключва:
1.полаганенапостояннигрижизаподдържане

вдобросъстояниеназеленитеплощи;
2.недопусканенадействияилибездействия,

коитоводятдоуврежданеилиунищожаванена
зеленитеплощи,настилките,воднитеплощии
парковитесъоръжения.

Чл.35.(1)Общественитезелениплощи
сеизползватсамосъобразноосновнотоим
предназначениепочл.1,ал.2.

(2)Вобщественитезелениплощисезабранява:
1.строителствотонадопълнителниобектиза

общественообслужване,спортиатракции,освен
предвиденитевпаркоустройственитепланове;

2.поврежданетонарастителността;
3.поставянетонарекламноинформационни

елементиилидругисъоръженияподърветата;
4.ходенетопотревнитемасививпредставител

нитезелениплощи,съгласноутвърденсписък,ос
венвспециалнообозначенитезацелтаместа;

5.преминаванетоипаркиранетонаМПС,сизк
лючениенатезисъсспециаленрежим;

6.нанасянетонаповрединапарковатамебел,
съоръжениятаинастилките;

7.разхожданетонасвободанадомашнижи
вотниизвънопределенитеиобозначенитезато
ваместа;

8.замърсяванетоназеленитеплощи,алеи,дет
скиплощадкиидругисъоръжениясживотински
екскременти;

9.предизвикванетонашумибезпокойство,ко
итопречатнаостаналитепосетители;

10.изхвърлянетонаотпадъциизвънопределе
нитезацелтасъдове;

11.събиранетонасемена,плодове,резници,
бранетонабилки;

12.насипванетонаосоленсняг,пясъкихими
каливзеленитеплощиинанепомалкоот1м
отстволоветенадърветаихрасти,кактоивър
хуцветяитревниплощи,следствиеназимнотопо
чистванеипримиенеиметененатротоаритена
уличнитеплатна.

Чл.36.(1)Провежданетонакултурни,спорт
ниидругиобщественимероприятиянаоткрито
взеленитеплощи,предназначенизаобществе
ноползване,седопусканаопределенитезатова
местаследразрешениенакметанаобщинатаили
упълномощеноотнеголице.

(2)Запровежданетонамероприятиятапоал.1
сесъбиратакса,определенасНаредбатазаопре
делянеиадминистрираненаместнитаксиицени
науслуги,предоставяниотОбщинаМонтана.

Чл.37.(1)Ползвателитенасъоръженияитър
говскиобективзеленитеплощисадлъжнида
чистятприлежащатаимтериториявобхватопре
деленспециалистотобщинскаадминистрация,
кактоидапровеждатмероприятиязаопазванеи
възстановяваненаувреденатарастителностпо
указанияисхеманаспециализиранатаобщинска
службапоозеленяване.

(2)ПреминаванетонаМПС,зареждащитъргов

скииобслужващиобекти,сеизвършвапорежим,
определеноткомпетентнитеслужителиотспеци
ализиранатаобщинскаслужбапоозеленяванепри
ОбщинскаадминистрацияМонтана.

Чл.38.(1)Приразрешаваненастроителство,
коетопредвиждаразкопаваненазелениплощипо
чл.61,ал.4отЗУТ,задължителносепредписват
възстановителнимероприятия.

(2)Следизвършваненанеотложниаварийни
мероприятиянаинженернатаинфраструктурав
зелениплощипочл.61,ал.4отЗУТседаватза
дължителнипредписаниязавъзстановителниме
роприятияисеопределясрокзаизпълнениетоим.

(3)Възстановителнитемероприятиясазасмет
канавъзложителя,катозацелтасевнасяга
ранционендепозит,койтосевъзстановяваили
задържавзависимостотсъстояниетоназелените
площиследприключванетонавъзстановителни
теработи.

Раз дел вто ри 
ОПАЗВАНЕНАДЕКОРАТИВНАТАДЪРВЕСНА
ИХРАСТОВАРАСТИТЕЛНОСТ
Чл.39.(1)Декоративнатадървеснаихрастова

растителностнатериториятанаОбщинаМонтана
сеопазвапореданатазинаредба.

(2)Тазиразпоредбанесеотнасязарастител
носттавимоти,попадащивзащитенитеритории,
земиотгорскияфонд,вобектипаметницинакул
туратаилидруги,закоитоимаспециалензакон.

(3)Единичнидървета,обявениза“историчес
ки”илиза“вековниизабележителни”извънобекти
паметницинакултуратаилизащитенитеритории,
сеопазватпопредвиденияредвЗаконазапамет
ницитенакултуратаимузеите(ЗПКМ),вЗакона
забиологичноторазнообразие(ЗБР)ивЗаконаза
защитенитетеритории(ЗЗТ).

Чл.40.(1)Собственицитесадлъжнидаопазват
иподдържатвдобросъстояниенамиращатасев
имотитеимрастителност.

(2)Собственицитесадлъжнидаосигуряватдос
тъпдоимотитесинакомпетентнитеслужителиот
специализиранатаобщинскаслужбазаизвършва
ненаогледи,картотекиранеиконтрол.

(3)Вслучайнаотказваненадостъпдоимотите
сеиздаваЗаповеднакметанаобщинатапореда
начл.194отЗУТ.

(4)Съществуващадървеснарастителностмо
жедасепремахвапоизключениесамопоредана
тазинаредба.

(5)Забранявасенасобственицитенаимоти,
предвиденипоОУПилиПУПзазелениплощи,да
премахват,освенвслучаитепочл.41,илиувреж
датдърветаихрасти.

(6)Приизгражданенаобектисвремененипос
тояненстатутсъществуващатарастителностсе
опазваприусловиятаиреданаРазделвтории
РазделтретиотГлаватретаиРазделтретиот
Главачетвърта.

Чл.41.Всичкисобственицисадлъжнидасле
дятзаналичиевимотитесинаболнииизсъх
налидървета,представляващиопасностза
имуществото,здраветоиживотанагражданите,и
дагипремахватсвоевременноизасвоясметкапо
реданачл.45,ал.3.

Чл.42.(1)Заосигуряваненаоптималниус
ловиязаразвитиенадървеснатаихрастова
растителност,тяследвадасезасаждананор
мативноизискващитесеминималниотстояния
отсгради,съоръженияиимотни(регулационни)
граници.

(2)Засажданетонарастителностнаобщински
теренипоинициативанагражданииорганизации
сесъгласуваскомпетентнитеслужителиотспеци
ализиранатаобщинскаслужбапоозеленяванепри
ОбщинскаадминистрацияМонтана.

Раздел тре ти
ПРЕМАХВАНЕИЛИПРЕМЕСТВАНЕ
НАРАСТИТЕЛНОСТ
Чл.43.(1)НатериториятанаОбщинаМонтана

сезабраняваотсичанеилиизкореняваненадъл
готрайнидърветаихрасти,независимоотсобст
веносттаим.

(2)Поизключениерастителносттасепремахва
вследнитеслучаи:

1.приналичиенаизсъхналииболнидървета,
издънковаисамонастаненарастителност,особено
восновинасградиисъоръжения,кактоидървета,
застрашаващисигурносттанагражданите,безо
пасносттанадвижението,сградите,съоръженията
иинженернатаинфраструктура;

2.приреконструкциянасъществуващатарасти
телностиозелененитеплощи,припровежданена
санитарнисечипоутвърденипроекти;

3.пристроителствонасгради,съоръжения,пъ
тищаиобектинаинженернатаинфраструктура
придоказананевъзможностзазапазванетоим,
следодобряваненаинвестиционнияпроект;

4.припремахваненапоследициотприродни
бедствия,производствениаварии,вт.ч.аварий
ниремонтинаподземникомуникациииинженер
нисъоръжения.

(3)Кастрененадълготрайнидърветаихрасти,
независимоотсобственосттаим,седопускапри
доказананеобходимоствъзоснованаекспертно
становище.

Чл.44.(1)Писменоразрешениеза
преместване,премахванеиликастрененадървес
наихрастоварастителностсеиздаваоткметана
общинатаилиоправомощеноотнегодлъжностно
лице,възоснованаекспертностановище.

(2)Срокътнавалидностнаразрешениятае2
(две)години.

Чл.45.(1)Когатонафизическиилиюриди
ческилицасеиздаватразрешениязапремахва
неилипреместваненаобщинскадекоративна
растителност,назасегнататарастителностсепра
виоценка.

(2)Вразрешениетосевписватразмерътна
обезщетениетоизадължениятакъмобщината,
произтичащиотдейносттапоотсичането.

(3)Дърветатаихраститепочл.43,ал.2,т.4се
премахватнезабавноотсобственикаилиотава
рийнитеслужби,катозасъстояниетоимипред
приетитемеркисесъставяконстативенпротокол
откомпетентнитеслужителиотспециализирана
таобщинскаслужбапоозеленяваневобщинската
администрация.Запремахванетоимсобственикът
натеренауведомявавтридневенсрокспециали

зиранатаобщинскаслужбапоозеленяване–при
всичкислучаи,НИПК–заобектипаметницина
културатаилитяхнатасреда,РИОСВ–задървета,
обявенизазащитени.

(4)Собственициначастниимотинезаплащат
обезщетениезаотсеченарастителноствтехния
недвижимимот,освенвслучаитепочл.43,ал.3.

Чл.46.(1)Отрязванетонаклони,премества
нетоипремахванетонаобщинскадекоративна
растителност,закоятоимаписменоразрешение,
сеизвършвазасметканасобственикаи/илиназа
интересованотолице.

(2)Дървесината,добитаприотсичаненарасти
телностсразрешениезапремахване,семаркира
смаркасобственостнаобщинатаизатранспорти
ранетойсеиздавапозволително,закоетосесъ
бираттакси.

Чл.47.(1)Спороветемеждусобственицитеза
отсичаненадървета,намиращисенаотстояние
отсъседенчуждимот,помалкоотдопустимотоот
закона,серешаватпосъдебенред.

(2)Пореданатазинаредбасеразглеждати
разрешаватисканиязаотсичаненакорениили
клонинадървета,преминаващивсъседенимот.

(3)Процедуритепопремахваненарастителност
всъсобственимотивдворнатачастнаетажна
собственостсепровеждатприусловиятаипореда
натазинаредбаприсъгласиенасобствениците,
постигнатопопредвиденияредвЗаконаза
собствеността.

(4)Всекисъсобственикилисобственикнаобект
ветажнасобственостможедаискапосъдебен
редпремахванетонарастителност,коятовлоша
ванедопустимоусловиятазаползванетонанего
вияимот.

Чл.48.(1)Заявлениетозаиздаваненаразре
шениезакастрене,премахванеипреместванена
растителностпоРазделтретисеподавадокмета
наобщината.

(2)Кметътнаобщинатаразглеждаподаденото
заявлениеииздаваразрешениеилиотказ,когато
товаеотнеговатакомпетентностпотазинаредба.
Востаналитеслучаиизпращапрепискатанаорга
нитенаМинистерствотонаоколнатасредаиво
дите(МОСВ)и/илинаНационалнияинститутза
паметницитенакултурата(НИПК),придруженас
експертностановище.

(3)Заявлениетосеподаваотсобственикана
имота,заинтересованифизическиилиюридически
лица,председателянаобщинскиясъветилиупъл
номощениоттяхлица.

(4)Къмзаявлениетосеприлагаткопияот:до
кументзасобственост,одобренинвестиционен
проект,решениенаобщинскиясъвет,квитанцияза
внесенатаксаидр.документи.

Г ла ва шеста
КОНТРОЛ.ОБЕЗЩЕТЕНИЯ.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ 
РАЗПОРЕДБИ
Чл.49.Контролътпоизпълнениетоната

зинаредбасеосъществяваоткметанаОбщина 
Монтана,ресорния заместниккметнаОбщина,
кметоветенакметствавобщинатаи компетент
нитеслужителиотспециализиранатаобщинска
службапоозеленяване.

Чл.50.(1)Завсичкипричиненищетинаеле
ментитеназеленатасистеманаОбщинаМонтана
–растителностисъоръжения,виновнителица,ос
венглоба,дължатобезщетениевразмер,достатъ
чензавъзстановяванетоим.

(2)Обезщетениетонеседължи,аковоп
ределеноткомпетентнитеслужителиот
специализиранатаобщинскаслужбапоозеленява
неприОбщинскаадминистрацияМонтанасрокви
новнителицавъзстановятпричиненитещети.

(3)Вслучаите,когатобезсъгласиетонасобс
твеникасепремахватдърветаихрасти,коитоне
нарушаватнормативнитеотстоянияотсгради,
съоръженияиимотнигранициилинесъздават
същественипречкизаинженернитемрежи,причи
нителятнащетатаедлъжендазаплатинасобст
веникаобезщетение.Втезислучаи,прилипсана
съгласие,размерътнаобезщетениетосеустано
вявапосъдебенред.

(4)Неседължиобезщетениеприпремах
ваненадървета,коитоврезултатнаприродни
бедствия,аварииидр.създаватнепосредствена
опасностзаживотаиздраветонагражданите.

(5)Замърсениучастъцинаозеленениплощипо
чл.61,ал.4отЗУТсепочистватотнарушителите
затяхнасметка.Приотказтовасеизвършваот
компетентнитеслужителиотспециализиранатаоб
щинскаслужбапоозеленяванеприОбщинскаад
министрацияМонтаназасметкананарушителите.

Чл.51.(1)НарушениятапотазиНаредбасе
констатиратсактзаустановяваненаадминист
ративнонарушение,съставеноткомпетентните
служителиотспециализиранатаобщинскаслуж
баотобщинскатаадминистрация,определенисъс
Заповеднакметанаобщината.

(2)Вслучаитенанарушениенатазинаредба,
актоветезаустановяваненаадминистративнона
рушениемогатдасесъставятиотслужителина
Министерствотонавътрешнитеработи,коитомо
гатданалагатсанкциипореданачл.52,ал.5.

(3)Възоснованаактазаустановяваненаадми
нистративнонарушениекметътнаобщинатаили
упълномощеноотнеголицеиздаванаказателно
постановление.

(4)Установяванетонанарушенията,определя
нетонанаказателноотговорнителица,издаването,
обжалванетоиизпълнениетонанаказателните
постановлениясеизвършватпореданаЗаконаза
административнитенарушенияинаказания.

(5)Санкциите,свързаниснарушениенарасти
телноститеритории,обявенизазащитениприрод
ниобекти,сеналагатоторганитенаМОСВ.

(6)Санкциитезанеправилнопреминаванеи
паркираненаМПСвзелениплощисеналагат
поНаредбатазаорганизациянадвижението,
Наредбатазаопазваненаобщественияреднате
риториятанаОбщинаМонтанаилидругнормати
венакт.

(7)Санкциитезамонтиранебезразрешение
взелениплощинаобектизареклама,търговия,
палатки,караваниидр.съоръжениясеналагатпо

редананаредбатанаобщинскиясъветнаОбщина
Монтанапочл.56,ал.2отЗУТ.

Чл.52.(1)Наказвасесглобаот100лв.до5
000лв.,аконеподлежинапотежконаказание,
лице,което:

1.катоизпълнителнановоизграденизелени
площивопределениягаранционенсрокнеотстра
нидопуснатитепропускиинедостатъцииневъзс
тановизагиналатарастителност;

2.отсечеповечеотнормативноопределения
илидопустимиябройдървета;

3.създаванерегламентиранисметищавтери
ториииимоти,предвиденизаозеленяване.

(2)Наказвасесглобаот50лв.до1000лв.,ако
неподлежинапотежконаказаниелице,което:

1.упражняваспортовевпарковетеиградините
извънопределенитезатоваместа,скоетозастра
шавапосетителите;

2.пусканасвободакучетаилидругидомашни
животнивзелениплощи,поляни,цветнифигурии
детскиплощадки;

3.развеждакучетаилидругидомашнижи
вотнивзелениплощиилинесъбиратехните
екскременти;

4.пусканапашадомашниживотни,прикоето
сеунищожаватзелениплощиидекоративнарас
тителностиликоситревабезразрешение;

5.предизвиквашумибезпокойство,коитопре
чатнапосетителитевобектитеназелената
система;

6.замърсявазеленитеплощисотпадъциот
всякаквоестество;

7.извършвапродажбабезразрешениевзеле
нитеплощинавсичкивидовестоки,извършваус
лугиилиустройвазабавления;

8.организираипровеждамитинги,събрания,
културни,спортниилидругиобщественимеропри
ятиянаоткритовзеленитеплощибезразрешение;

9.чупиилиповреждасъоръжениязаигравзе
лениплощиидругапарковамебел;

10.поставяподърветавобщественитезеле
ниплощирекламноинформационниелементиили
другисъоръжения.

(3)Задругинарушениянатазинаредбанави
новнителицасеналагаглобаот100лв.до2000
лв.

(4)Прикъпаневпарковиводниплощииизпол
званенаплавателнисъдове,освенвразреше
нитезатоваместа,сезаплащаглобаот50лв.до
200лв.

(5)Приявномаловажнислучаинанару
шаваненатазинаредбанесесъставяактза
установяваненанарушение,асеналагатглобипо
редаивразмера,предвиденсчл.39,ал.1иал.
2отЗаконазаадминистративнитенарушенияи
наказания.

(6)Когатонякоеотнарушениятапоал.1еиз
вършеноотедноличентърговецилиотюридичес
колице,сеналагаимущественасанкциявразмер
от500лв.до10000лв.,азанарушениепоал.2
от200лв.до2000лв.

ДОП Ъ Л НИ ТЕЛ НИ РАЗПОРЕДБИ
§1.Посмисъланатазинаредба:
1.”Декоративнарастителност”(вегетатив

ниелементи),ецялотодекоративнорастител
норазнообразие–дървета,храсти,цветяитреви,
включеновзеленитеплощи,внасаждениятапо
алеи,улицииплощадиивнедвижимитеимотина
държавата,общината,юридическиифизически
лица.“Дълготрайнадекоративнарастителност”са
всичкиместниичуждоземнидекоративнивидове,
широколистниииглолистнидърветаихрасти.

2.“Интензитет(степен)наподдържане”епов
торяемосттанавидоветедейностиспоредтехно
логичнитенорматививопределенатакатегория
озелененаплощ.

3.„Озеленениплощи”посмисъланатази
Наредбасаплощите,включенивзеленитесисте
минанаселенитеместа,исвързанитестяхзони
навлияниесъгласночл.61

4.“Технологичнинорми”заподдържанена
паркове,градиниилесопарковесесъдържатв
ЗаповедNo107/22.02.1980г.наМРРБ.

§2.Експертнотостановищезасъстояниетона
растителносттасеизготвяотспециалист–ланд
шафтенархитектилилесоинженер,исъдържа:

1.Определянеместоположениетои
собствеността;

2.Определяненадекоративниявидисъсто
яние–възраст,диаметърнастволанависочина
1мотпочвата,диаметърнакороната,ориенти
ровъчнависочина,жизненосттанадекоративния
вид,преценказаздравословнотосъстояниена
стъблото,клоните,листнатамаса,симптомина
заболяване,наличиенавредители,влияниенаеко
логичнитеусловиянаоколнатасреда;

3.Заключениесконкретнипредложения–дасе
запазиидасепроведатмероприятиязаподобря
ваненанеговотосъстояние,дасепремести,дасе
премахнеилидасеподменисдругекземпляр.§
3.Отстояниятанадекоративнатарастителностот
въздушниелектропроводиидр.енергийниобек
тисеопределятсъгласноНаредбаNo16от9юни
2004годиназасервитутитенаенергийнитеобекти.

П РЕ ХОД НИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ 
РАЗПОРЕДБИ
§4.НастоящатаНаредбаотменяРазделІІІ

(Опазваненаозелененитеплощиидекоративната
растителност)отНаредбатазаОпазваненаокол
натасреданаОбщинаМонтана.

§5.Ведномесеченсрокотвлизаневсила
натазинаредба,ОбщинскиятсъветнаОбщина
Монтанаприемаизменениеидопълнениена
Наредбатазаадминистративнитетаксииценина
услугивОбщинаМонтана,скоитосеопределят
такситепонея,Наредбатаза(опазванена)общес
твенияредвОбщинаМонтанаидругиместнинор
мативниактове.

§6.СледодобряваненаПУПи/илинаплансхе
мизаразполаганенапреместваемисъоръжения
почл.62,ал.9отЗУТ,всичкизаваренивобщинс
китеозеленениплощипреместваемиобекти,които
несапотвърденистезиплановеи/илиплансхеми,
сепремахват.

§7.Наредбатасеиздаванаоснование,чл.21,
ал.2отЗМСМАичл.62,ал.10наЗУТ.
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ПК “Наркооп” –Монтана
Нашият хляб е от натурални
суровини без консерванти и 

генномодифицирани
организми (ГМО)!

Пазарувайте здравословния хляб
от магазините на “Наркооп” и

Централния гастроном в Монтана

Словоплюс
www. slovoplus. info
e-mails: slovoplyus@abv.bg,

slovoplus@yahoo.com

ИЗДАВА КООПЕРАЦИЯ “ ЖУРНАЛИСТ”

Председател
на кооперация
“Журналист”
и гл. редактор:

Параскева Маркова 
тел. 0886 024 339,
         0876 537 952

Печатница
“БГ Принт” Враца

Монтана, ул.“Пейо Яворов” 1, Бизнесцентър “Огоста”

Екип Враца 
ул.“Цв. Кръстенякова” 13 
ОКС, 3000, п.к. 140, 
тел.: 092/665 400; 0897/658 888
Екип Монтана
3400, п.к. 133,  
ул. “Пейо Яворов” 1,
бизнесцентър “Огоста”,
ет.4, тел. 096/588 292;
0882/ 910 550; 0876/537952
Екип Видин                                   
3700, ОКС, ул.”Г. Божинов” 1
тел.: 0889/399 349

11 - 17 август 2011

►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР Д-р Даниела 
Стоянова
oбщопрактикуващ
лекар,
специалистпо
общамедицина

Всекиработенден
от8,00до
13,00часа.

Набира 
пациенти

Тел.законтакти: 
096 389 346

“АПОЛОН-21” ООД,
Монтана
ул. “Цар БорисIII” № 11 
Поликлиника,
кабинет 106

ТПК “Септември” – Монтана
произвежда:

• дюшеци, ма си – хол ни и 
кухненски, и столове

• Отдава по ме ще ния под на ем
за офи си и производство
Има сво бод ни по ме ще ния

в Битов ком би нат – за офиси
Монтана, ул. “Индустриална” 8, 
те л. /факс: 096/305 802  – гл. счетоводител

Давам под на емпомещение75кв.м
вцентъранас.Мърчево.

Подходящо за склад или магазин. 
0888 654 693

Велизар Николов Илиев,
мениджър

3400 Монтана, 
 х-л „Житомир”, офис 129
GSM: 0888/31 79 67

“МОНТКОМЕРС” ООД
►Работнооблекло,

ремъци,лагери,гуми,
семеринги,греси,
полиетилен,маркучи,
карбид,сезал,
гвоздеи,лични
предпазнисредства

Монтана, ул. “Индустриална” 27, 
тел. 096/300 778; 0894/60 88 40

Трауренмагазин
Монтана, бул. “Парта” (до блок “Плиска” 13)
●Магазинътпредлагаковчези,
кръстове,драперии,некролози,
венци,кактоивсичко,необходимо
запогребениеипомен.
●Икони,сувенири,цветя,свещи.
●Изработканаизкуственивенци.

Цена на ед ро и на дребно.
Тел. 0888/444 525

“Хигия лукс”
Обществена пералня, 
хи ми чес ко чис те не

► пране, сушене, пар но гла де не на спал но 
бельо, дрехи, оле ко те ни за вив ки и др.;
►по чис т ва не и бо ядис ва не на ко же ни дрехи
Монтана,  ул. “Цар Борис III” 17-Б, тел. 0888/69 79 24

“Ибис – Масаж” ЕООД
Иванка Петрова

Масажи: лечебен, 
класически, 
спортен, билков, 
козметичен.
Терапии: ориз 
и бамбук, 
шоколадова, 
винена.
Монтана, 
ул. “Л. Каравелов” 6-А, 
тел. 0887/042 914

NiNi 69
►Цялостни 
ин те ри ор ни 
ре ше ния
►От вът реш ния 
ремонт, през 
ме бе ли те до 
ин те ри ор ния текстил

Монтана, 
бул. “Трети март” 100
Враца, ул. “Лукашов” 13
Тел. 0878/535 132

Магазини КООП 

“Заедно на пазар”

120 години 
пазаруваме
с доверие!

ПК “Наркооп” –Монтана

продава ав то мо бил “Форд-Транзит”, бус.
Цена по договаряне.

За справки:Монтана,
 бул.“Третимарт”59,ет.2;
        тел. 096/303 608, 303 609, 303 610

ПК “Наркооп” –Монтана
Уведомявамевсички,желаещидасмилатили
продадатсвоежито,чеот25.07.2011 г. 
мелницатанакооперацията,намиращаседо
бензиностанцияOMVнаЛомскошосе,започна
даприемажитоот8,30 до 16.00часа
всекиработенден.

За до пъл ни тел ни справки: 
тел. 096/303 608, 303 609, 303 610

Ветеринарен
кабинет 

д-р Станислав Якимов
●рентген,ехограф,
биохимиченанализ,
подстригванеи
електрохирургия

Зоомагазин
●хранииаксесоариза
кучета,котки,гризачи

Монтана, ул. “Парта” 8;
тел. 0888/54 30 11
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ч 11Св.мчкиархи
дяконЕвпъл.Св.мчца
Сосанадевица

п 12Св.мчциФотий
иАникита.Св.свщмчк
Александър,еп.
Комански

с 13Преп.Максим
Изповедник.Св.Тихон,
еп.Задонски(Отдание
наПреображение
Господне)

н 14 †Неделяслед
Петдесетнща.Св.прор.
Михей.

п 15Успениена
ПресветаБогородица.

в 16 *Пренасянене
ръкотворнияобразна
ГосподИисусХристос.
Св.мчкДиомидлекар.
Преп.ИоакимОсоговски.
Преп.херимонЕгипетски

с 17Св.мчкМирон.
Преп.Алипий
иконописец

In memoriam
На28юли2011г.сиотидезавинаги

отнасна78години

Благой Марков Чубриев
отМонтана

Всвояживот
тойпремина
презтриепохи.
Вървязабързан
иседвижешес
големикрачки.
Попътя,който
измина,остави
трайнисле
диинайвече
вОкръжния
съвет–
Михайловград,
вЗаводаза
фитингии
МК“Аврам
Стоянов”.
КатокметнаОбщинаМихайловград

работешеупоритоивсеотдайнозаре
шаваненасоциалнитеиикономичес
кипроблеминаградаиобщината.И
останазавинагивсъзнаниетоникато
всеотдаен,справедливичестенчовек
иприятел.

Поклон! Дълбок пок лон
пред свет ла та му памет!

Приятели и другари:ЕвтимКостов,
ГеоргиГоцов,ДимитърМладенов,

СтефанКънчев,АсенВачков,СлавкоГригоров,
НиколаАтанасов,ЛалкаМетодиева,

ДимитърГанчев,ИлияДянков
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In memoriam

На 29 юни т.г. вне зап но си оти де от нас 
по етът сът руд ник на вес т ник “Слово 

плюс” Евгени Куткудейски.
Беше при нас неотдавна. Остави сти хо

ве и раз го ва рях ме за вестника. Беше един 
от найпре да ни те му чи та те ли и автори. 
Говорихме и за из да ва не то на по етич на та 
му книга, за не го ви те изя ви на стра ни ци те 
за по езия в дру ги вестници.

Беше естет, хубав, от к ро вен и чес тен в 
пре цен ки те си човек, емо ци онал но ан га жи
ран с това, ко ето ста ва в дър жа ва та ни, с 
бъ де ще то й.

Огромна е за гу ба та на Евгени 
Куткудейски за еки па на вес т ни ка и за пи
ше щи те хо ра в Монтана, ко ито го познават, 
и с учас ти ята му в ли те ра тур ни че те ния и в 
дру ги кул тур ни събития.

Евгени ще ни липсва. Ще ни лип с ва не го
во то перо, не го во то приятелство. 

Скърбим за не го за ед но със се мейс т во то 
му! И се прек ла ня ме с обич пред свет ла та 
му памет! в. “Слово плюс”

Евгени КУТКУДЕЙСКИ

Преклонение
Антична амфора, с 
изящ на гърловина,
до кос на та от бо го рав
ни те ръ це
на майстора,
на нея ти по доб на си!
Така изящ но крехка, 
величествена,
непокътната, все тол
ко ва ранима!
И аз в съ ня си са мо те до кос вам
със очи те си
и мо ля те да ид ваш често!
Не се плаши!
Ръце ми гру би на изсъхнат,
ако те докоснат!
О… не,
не вяр вай ми, прос ти ми!
Не мо га са мо да те гледам!
Ела,
и как то си раз го ле но свенлива,
ан тич но ос ле пи тел но красива,
ела при мен, ела
и не ка пак фан фа ри
три ум фал но да зву чат
и пак кам ба ни да за би ят
оглушително,
съз вуч но с тран са на те ла та
и ду ши те ни,
как то пре ди – нали?

Катарзис
Жълто об го ре ни образи,
съ що ка то от олтар,
бро енич но нанизано,
об ръч но об г ръ щат ме.
Да, по ня ко га са бро енич но подредени,
друг път ме връх ли тат в мра ка
грозно, през глава, безредно,
безразборно, сгромолясващо.
Всичките и винаги,
ед но и съ що ис кат –
рав нос мет ка и разплата.
Ето, ваш съм, каз вам им!
Ще си плащам!
Даже много,
мно го вре ме пла щам си!
Мили мои момичета,
със сле ди от ра ни във ду ши те си!
Някои ве че са завехнали,
дру ги си гур но кър вя щи още.
Вижте ме!
Платих си със ед на от вас.
Повече ед ва ли бих те искали.
Толкова, до ри не сте мечтали!
Ето бавно, бав но си отивате,
безукорно, безмълвно,
си гур но доволни.
Но за що е та зи жал в очи те ви,
защо?...
За то ва ли,
че ня ко га сте ме обичали!?
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Ангел НИКОЛЧЕВ

Това бе ше мо то то на сре
ща та на чле ну ва щи те в 

Славянското дру жес т во (Мездра) 

рус ко бел ча ни с из вес т ния бъл
гар с ки по ет и по ли тик Драгомир 
Шопов. Местните хо ра на учи
ха ин те рес ни не ща от пред с та ве
на та нак рат ко би ог ра фия на госта. 
Той е ро ден на 13 ав густ 1938 г. 
Завършил е спе ци ал нос т та бъл гар
с ка фи ло ло гия в СУ “Св. Климент 
Охридски”. Бил е за веж дащ от
дел “Поезия” към глав на ре дак
ция “Литература и из кус т во” на 
Българското на ци онал но радио. 
Дълги го ди ни е ра бо тил ка то за
мес т ник гла вен  и гла вен ре дак тор 
на вес т ник “Земеделско зна ме”, а 
в мо мен та е гла вен ре дак тор на ли
те ра тур ния ме сеч ник “Моята вя
ра”. Автор е на 28 кни ги с по езия и 
публицистика.

Негови произведения са 
превеждани на английски, 
френски, руски, полски, румънски, 
финландски и други езици. По 
негови творби са създадени и 
редица музикални произведения от 
наши композитори.

Драгомир Шопов е един 
от ръководителите на БЗНС 
“Александър Стамболийски”. 

Избиран е за народен представител 
в 37ото и 38ото Народно 
събрание. Бил е заместник
председател на Българския 

антифашистки съюз, сега е 
член на Управителния съвет 
на Славянското дружество в 
България. 

Скъпият гост и съп ру га та му бя
ха пос рещ на ти сър деч но и въп
ре ки про лив ния дъжд под не со ха 
цве тя пред па мет на та пло ча на го
ле мия дет с ки пи са тел Асен Босев. 
После в мес т ния Клуб на пен си
оне ра пре ми на и де ло ва та сре ща с 
тях. Те из ка за ха за до вол с т во то си 
от на уче но то за ин те рес на та ис то
рия на Руска Бяла. Селото, ос та на
ло в си яни ето на Околчица, сре щу 
Балкана, бли зо до об щин с ки цен
тър Мездра. Тук е ро ден бо те ви ят 
чет ник Никола Нанов и дру ги ня
кол ко де сет ки мъ же от селото, на
ме ри ли смър т та си по фрон то ве те 
на войни те през го ди ни те 1912
1918 за сво бо да та на България. 
Това е род но то мяс то на из вес т
ния дет с ки пи са тел Асен Босев, на 
пър вия стъ пил на Северния по люс 
бъл га рин Крум Босев – дипломат, 
жур на лист и писател, на Иван 
Жуков – жур на лист и публицист. 
С Руска Бяла трай но бе ше свър зан 

и ра но отиш лият си не ле по от све
та на жи ви те млад пи са тел Росен 
Босев. Затова и ня кои я на ри чат 
“Село на по ети и пи са те ли”. И не 

са мо за ра ди тях, а и за ра
ди тех ни те следовници, 
изя вя ва щи се в раз лич
ни жан ро ве на жур на лис
ти ка та и литературата, 
от дав на над с ко чи ли гра
ни ци те на мес т ния пе
чат с изя ви в централния. 
Сред тях са ав то ри те на 
кни ги Иван Велин, Иван 
Рубелс, Йордан Борисов, 
дру ги гот вят ли те ра тур
ния си дебют, наймла
ди те учас т ват в мес т ни и 
на ци онал ни кон кур си и 
пе че лят при зо ви места. И 
в ми на ло то тук гос ту ва ха 
име ни ти по ети и пи са те ли 
от ран га на Елин Пелин, 
Ангел Каралийчев, жи ве
ли ят ня кол ко го ди ни в се
ло то Димитър Гулев…

В края на сре ща та 
Драгомир Шопов бла
го да ри за сър деч но то 
пос ре ща не в на шен с

ки стил – за по чер п ка та 
със сел с ка баница, пряс
но сирене, яго ди и череши, 
за от к ри ти те тук ста
ри и но ви приятели. И от
бе ля за многозначително: 
“Поезията ще живее, въп
ре ки трудностите. С упо
рит труд ще пре одо ле ем 

кризата, но не тряб ва да ос та ва ме 
па сив ни наблюдатели.” 

И всич ко това, за що то
“Онемяват тре ви и звезди.
От жи во та си тръг ват поети,
но в из ве за ни с вяр ност сле ди
сът во ре но то с обич ще свети,
за да ка же на все ки от нас,
че в прос т ран с т во
от зло ба за ето
ня ма ги бел за чес т ния глас.
И без с мър т но ос та ва сърцето.”
Тази ин те рес на сре ща за вър ши с 

обе ща ние за нова! И за ли те ра тур
но че те не с учас ти ето на Драгомир 
Шопов, дру ги гос ту ва щи по ети и 
мес т ни автори!

А на из п ро во дяк Драго, как то ве
че свойс ки го наричаме, и съп ру
га та му не про пус на ха да под не сат 
цве тя и пред па мет ни ка на за ги на
ли те фронтоваци, де ло на са мо бит
ния майс торка ме но де лец Петър 
Ангелов, и да си нап ра вят об ща 
сним ка с част от при със т ва ли те на 
не заб ра ви ма та сре ща и нейни те 
организатори, ко ято поместваме.

В очак ва не сме на но ва сре ща 
пак тук, в Руска Бяла!■

“Оряховска
 трибуна”
Неотдавнапопока

нанакметствотовгр.
РъмникуВълчаоркестър
“ДикоИлиев”участва
въвфестивалнадухо
виоркестривРумъния.
Поканатакъмнашитебе
заспециалноучастие,
тъйкатофестивалъте
сконкурсенхарактер
замладежкидухови
оркестри.
Нашитемузикантиса

възхитениотподготов
катанарумънскитеси
колеги,коятоенависо
кониво.Презпоследни
тегодинивсеверната
нисъседкасасъздаде
нимладежкидуховиор
кестрипочтивъввсички
окръзи,подръководст
вотонаокръжнитеди
рекциипообразование
икметстватавсъответ
нитеградове.
Оряховскияторкестър

участвавдефилири
изнесе2концерта–на
централнияплощад
ивпарк“Островени”.
Музикантитесевърна
съсспециалнатанагра
данажурито.

СНИМКА: в. “ОРЯХОВСКА
ТРИБУНА”

Духов ор кес тър
“Дико Илиев” на 
фес ти вал в Румъния

Среща с по ета 
Драгомир Шопов
“И без с мър т но 
ос та ва сър це то”


