Слово общество
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат общес
твените отношения, свързани с планирането,
изграждането, устойчивото поддържане, опазва
не и развитие на зелената система на Община
Монтана.
(2) Зелената система на Община Монтана е
предназначена да подобрява жизнената среда и
облика на населените места в нея независимо от
формите на собственост.
(3) Общинският съвет на Община Монтана чрез
бюджета на общината осигуряванеобходимите
средства за поддържане на декоративната расти
телност в общинските зелени площи.
Глава втора
УПРАВЛЕНИЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА
Чл. 2. (1) Органите за управление на зеле
ната система са Общинският съвет на Община
Монтана, кметът на Община Монтана и кметовете
на кметства в общината.
(2) С тази наредба се определят функциите на
структурното звено по озеленяване на общинската
администрация за изграждането, поддържане
то и опазването на зелената системана Община
Монтана.
Чл. 3. (1) Общинският съвет на Община
Монтана управлява качеството на зелената
система на общината в съответствие с функци
оналното й предназначение, интензитета напод
държане и териториалното разположение на
зелените площи.
(2) Общинският съвет на Община Монтана опре
деля интензитета на поддържане на зелените пло
щи всяка година преди приемане на бюджета на
Община Монтана
Чл. 4. (1) Кметът на Община Монтана ръководи,
координира цялостната дейност по опазване, из
граждане и поддържане на зелената система на
общината, организира изпълнениетона бюджета
по дейност “озеленяване” и на дългосрочните прог
рами за развитието на зеленатасистема и дава
указания по приложението на тази наредба.
(2) Кметът на Община Монтана или оправомо
щено от него лице по реда на § 1, ал. 3 отДопъл
нителните разпоредби на Закона за устройство на
територията (ЗУТ) организира съставянето и акту
ализирането на публичен регистър на озеленените
площи, дълготрайните декоративни дървета и дър
ветата с историческо значение на територията на
общината по чл. 63,ал. 1 на ЗУТ.
Чл. 5. Кметовете на кметства в Община
Монтана.
1. изпълняват бюджета по дейност “озеленява
не” в частта му за населеното място и организират
провеждането на необходимите мероприятия;
2. изпълняват делегираните им от кмета на
Община Монтана функции.
Чл. 6. Длъжностното лице на общинската ад
министрация е отговорно за изграждане, поддър
жане и опазване на зелената система на Община
Монтана
1. заверява заснемането на дървесната рас
тителност и експертното становище за нея в
имотите, за които се изработват подробни устройс
твени планове (ПУП) или за които се издава виза
за проектиране;
2. изразява становище и дава препоръки за
опазване на растителността и извършванена ком
пенсаторно озеленяване;
3. съгласува инвестиционните проекти по част
“Паркоустрояване и благоустрояване”;
4. извършва проверки за паркоустройствени ра
боти към разрешени строежи;
5. контролира качеството на дейностите по под
държане на зелените площи, за което съставя кон
стативни протоколи;
6. прави предписания за извършване на възста
новителни мероприятия в случаите по чл. 38.
Чл. 7 Длъжностното лице на общинска адми
нистрация отговорно за изграждане,поддържа
не и опазване на зелената система на община
Монтана.
1. разработва и предлага на кмета на общината
проект за необходимите средства за следващата
бюджетна година, въз основа на определения ин
тензитет заподдържане на зелените площи;
2. контролира изразходването на общинските
бюджетни средства за изграждане,поддържане и
опазване на общинските зелени площи;
3. съгласува визи за проучване и проектиране;
4. заверява заснемания и изготвя експертни ста
новища за съществуващата в поземлените имоти
растителност при изработване или изменение на
ПУП и при издаване на визи за проучване и проек
тиране в определените с тази наредба случаи;
5. съгласува инвестиционни проекти по част
“Паркоустройство и благоустройство”за проекти и
строежи за възстановяване и озеленяване на тере
на към обектите натехническата инфраструктура в
определените с тази наредба случаи;
6. дава препоръки за опазване на растителнос
тта и указания за извършване на компенсаторно
озеленяване;
7. определя режима на движение на МПС, за
реждащи търговски и обслужващи обекти в зеле
ните площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ;
8. изготвя средносрочни и краткосрочни прог
рами за планиране и изграждане на нови зеле
ни площи;
9. изготвя задания за инвестиционни проекти за
обекти на зелената система, коитосе възлагат по
реда на Закона за обществените поръчки;
10. осъществява взаимодействие по развитието,
управлението, поддържането и опазването на зе
лените площи с длъжностни лица от общински
звена, граждански сдружения, юридически и физи
чески лица;
11. прави предписания и определя размера на
депозити по чл. 38 за зелени площи,поддържа
ни от общинската администрация за изграждане,
поддържане и опазване на зелената система на
Община Монтана
Чл. 8. Главният архитект на Община Монтана
подготвя:
1. възлагането на етапни план-програми и прог
рами за целеви действия за прилагане на пред
вижданията на Общия устройствен план (ОУП) на
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Общински съвет - Монтана

НАРЕДБА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ
И ОПАЗВАНЕ НА
ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА
НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА МОНТАНА
(приета с р-е 692/21.07.11 г.)
общината;
2. възлагането на специализирани проучвания
по конкретни проблеми, засягащи елементите на
зелената система;
3. провеждането на процедури за възлагане на
обществени поръчки по Закона за обществените
поръчки (ЗОП) или Наредбата за възлагане на
малки общественипоръчки (НВМОП) за изработ
ване на устройствени планове за обекти на зеле
ната система при съобразяване с изготвените от
структурното звено на общинската администрация
за изграждане, поддържане и опазване на зелена
та система и приетиот Общинския съвет програми
за изграждане на нови зелени площи;
4. възлагането на заданията за изготвяне на
програмите, проучванията и плановете поточки 1,
2 и 3 или ги изготвя;
5. възлагането, когато се изисква по закон, на
оценки за въздействието върху околната среда
(ОВОС), екологични оценки (ЕО), екологични екс
пертизи (ЕЕ), документации за запитване относно
необходимостта от ОВОС (ЕО) и други специали
зирани проучвания, свързани с екологичните и са
нитарно-хигиенните изисквания при създаване и
изменение на устройствени планове.
Чл. 9. Общински експертен съвет по устройство
на територията (ЕСУТ):
1. разглежда и приема заданията, проучванията
и плановете по чл. 8, т.т. 1, 2, 3 и 4;
2. разглежда и приема задания и проекти на
ПУП за паркове и градини по чл. 62, ал. 1от ЗУТ
заедно с план-схемите по чл. 62, ал. 9 от ЗУТ и по
чл. 108, ал. 2 от ЗУТ;
3. разглежда и приема инвестиционни проекти
за обекти на зелената система в територии по чл.
61, ал. 4 от ЗУТ;
4. разглежда и се произнася и по други въпроси,
свързани с изграждането и поддържането на зеле
ната система на Община Монтана.
Глава трета
ПЛАНИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА
ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМАСПЕЦИАЛНИ
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА
РАСТИТЕЛНОСТТА ПРИСТРОИТЕЛСТВО
И ПРИ ПОСТАВЯНЕ НА
ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ
Раздел първи
ПЛАНИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ
НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА
Чл. 10. (1) Планирането на зелената система се
извършва с общ устройствен план (ОУП) и подроб
ни устройствени планове (ПУП).
(2) С ОУП на Община Монтана и правилата за
прилагането му се определят територии,устройст
вени зони и самостоятелни терени за озеленяване,
както и специфични правила и нормативи за тяхно
то устройство и застрояване.
Чл. 11. (1) Заданията за изработване на ПУП на
обществени зелени площи по чл. 61, ал.4 от ЗУТ
се разглеждат и приемат от ЕСУТ и от Постоянната
комисия по ТСУ при общинския съвет.
(2) По решение на общинския съвет или на кме
та на общината могат да се разглеждат и приемат
задания и за други видове зелени площи.
(3) При разглеждане на заданията по ал. 1, с ог
лед характера на обекта, кметът наобщината или
председателят на общинския съвет могат да изис
кат ПУП да бъде подложен наобществено обсъж
дане по реда на чл. 121, ал. 1 от ЗУТ.
Чл. 12. Разрешаване на строителство и поста
вяне на обекти по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ в същес
твуващи паркове, градини и други зелени площи
за широко обществено ползване по чл.61, ал. 4 от
ЗУТ се допуска само въз основа на влязъл в сила
ПУП и на план-схемите към него.
Чл. 13. Парковете и градините, обявени или дек
ларирани за паметници на градинско-парковото
изкуство или представляващи части от групови па
метници на културата, се планират, устройват и
опазват при спазване на Закона за паметниците на
културата и музеите(ЗПКМ).
Чл. 14. Новоизградените общински зелени пло
щи задължително се предават с гаранционен срок,
в който изпълнителят е длъжен да отстрани допус
натите пропуски и недостатъци и да възстанови
загиналата растителност. Гаранционният срок е ра
вен нагаранционното поддържане, включено в до
говора за изпълнение на обекта.
Чл. 15. При преструктуриране на съществуващи
жилищни комплекси застрояването и урегулира
нето на нови поземлени имоти в тях за квартални
паркове и градини се извършва пореда на чл. 22
от ЗУТ и съобразно предвижданията на ОУП.
Раздел втори
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛСТВО
И ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ
ОБЕКТИВ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ,
ПРЕДВИДЕНИ ЗА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ –
РЕАЛИЗИРАНИ ИНЕРЕАЛИЗИРАНИ
Чл. 16. (1) В изградени паркове и зелени площи
по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ не се допуска изграждане
на огради, освен ако не е предвидено с ПУП за
парка или градината, приет по редана чл. 62, ал.
9 от ЗУТ.

(2) В предвидените, но неизградени парко
ве и озеленени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ се
допускат само леки огради при условията на чл.
48, ал. 2 от ЗУТ.
Чл. 17. (1) В незастроени имоти, предвидени по
ОУП или ПУП за зелени площи по чл.61, ал. 4 от
ЗУТ, които не са реализирани, могат да се изграж
дат само обекти по чл. 55 от ЗУТ, представляващи
открити обекти за спортни дейности и площад
ки за игра и други подобниоткрити обекти (летни
естради, атракциони, открити изложбени площи и
др.), съвместими с парковите функции, които за
емат до 10 % от имотите с площ до 250 кв. м и .30
% от имотите с площ над 250 кв. м.
(2) За изграждането на тези обекти не се раз
решава премахване на картотекиранадървесна
растителност.
(3) Когато за временния обект по ал. 1 се нала
га премахване на дървесна растителност,визата се
съгласува със специализираната общинска служба
по озеленяване, която давауказания за извършва
не на компенсаторно озеленяване в незаетата от
обекта част от имота и упражнява контрол по спаз
ване на поставените условия.
(4) Не се разрешава в имотите по ал. 1 изграж
дане на временни паркинги, автокъщи, автомивки,
бензиностанции, газостанции и други обекти, неп
рисъщи на парковите функции.
(5) Освен за посочените по ал. 1 обекти, изпол
зването на незастроени имоти, предвидениза зе
лени площи, се допуска само за производство на
декоративна растителност. В този случай се раз
решават всички видове временни постройки по чл.
50, т. 2 от ЗУТ, обслужващи дейността по произ
водство на декоративна растителност.
(6) Одобряването на инвестиционни проекти за
строежи по ал. 5 и въвеждането им в експлоата
ция се извършва само при условие, че отговарят
на разрешената, съгласно издадената виза, функ
ция за обслужване на дейностите по производство
на декоративна растителност.
Чл. 18. В застроени имоти, предвидени по ОУП
или ПУП за зелени площи, се разрешавасамо пре
устройство на таванско помещение по чл. 50, т. 1-б
от ЗУТ и вътрешно преустройство и ремонти по чл.
53 от ЗУТ.
Чл. 19. (1) В имотите, предвидени по ОУП или
ПУП за зелени площи, които не са реализирани, до
тяхното отчуждаване могат да се поставят премес
тваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ, които общо не мо
гат да надвишават следните размери:
1. до 10 кв. м – за имоти с площ до 100 кв. м;
2. до 20 кв. м – за имоти с площ от 100кв. м до
500 кв. м;
3. от 20 до 100 кв. м – за имотите с площ над
500 кв. м.
(2) При поставяне на преместваемите обекти в
имотите по ал. 1 не се разрешава премахване на
дървесна растителност.
Раздел трети
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛСТВО И
ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ
В ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ДРУГО
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
(НЕПРЕДВИДЕНИЗА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ)
Чл. 20. (1) При разрешаване на временни и на
преместваеми обекти по чл. 55, чл. 56 и чл. 57 от
ЗУТ в незастроени имоти, които не са определени
по устройствен план за зелени площи но, в които
има дървесна растителност, обектите се разпола
гат така, че да се осигури определената с ПУП за
имота минимална озеленена площ, при максимал
но опазване на растителността.
(2) Когато временните и преместваемите обекти
по ал. 1 засягат дървесна растителност,площта и
разполагането им се съгласуват с общинската спе
циализирана служба по озеленяване.
(3) Не се разрешава поставяне на премества
еми обекти по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ в застроени
имоти, ако поставянето им предвижда премахване
на дървесна растителност.
Чл. 21. (1) Когато по искане на физически и юри
дически лица се допуска изработване или измене
ние на ПУП за имоти със съществуваща дървесна
растителност, от тях се изисква да представят ге
одезическо заснемане и експертно становище за
наличната в имота дървесна растителност.
(2) Заснемането и становището по ал. 1 се заве
ряват от служители от специализиранатаобщинс
ка служба по озеленяване.
(3) При заверяване на заснемането по ал. 1
специализираната общинска служба изразява
становище, дава препоръки за опазване на налич
ната в имота дървесна растителност, както и указа
ния за извършване на компенсаторно озеленяване
в или извън границите на имота.
(4) Заверените заснемане и становище по ал. 3
се прилагат към проекта за ПУП и се съобразяват
при неговото одобряване.
Чл. 22. (1) Молбата за издаване на виза за про
ектиране на строежи по чл. 134, ал. 6 отЗУТ и
всички случаи на свободно застрояване с плът
ност над 40 % за жилищни устройственизони и
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над 60% за зони за обществено обслужване
се придружава от заверено заснемане и ста
новище по чл. 21, ал. 1.
(2) По изключение и по преценка на
органа, който издава визата, може да се
изисква заснемане и становище и за случаи
извън тези по ал. 1.
(3) Не се изисква заснемане и оценка при
издаване на виза по влязъл в сила ПУП, при
одобряването, на който е изпълнена разпо
редбата на чл. 21, както и на виза за надст
рояване насъществуваща сграда.
(4) Заверката на заснемането и на ста
новището по ал. 1 се извършва от служите
ли отспециализираната общинска служба
по озеленяване при Общинска администра
ция Монтана.
(5) За строежите по чл. 12, ал. 3 от ЗУТ
компетентните органи, които съгласуват и да
ват становище за наличната в имота дър
весна растителност, са Министерството на
земеделието и горите (МЗГ), Министерството
на околната среда и водите (МОСВ) или
Националният институт за паметниците на
културата (НИПК), съобразно територията, в
която попада имотът.
(6) Заснемането и становището по ал. 1 се съоб
разяват при издаването на визата за проектиране.
Чл. 23. (1) Всички инвестиционни проекти, без
тези за еднофамилни и вилни сгради и за стро
ежи от шеста категория, задължително включват
част “Паркоустройство и благоустройство” (съглас
но Наредба No 4 от 21 май 2001 година за обхвата
и съдържанието наинвестиционните проекти) или
мероприятия по възстановяване и озеленяване на
терена за обектите на техническата и транспортна
та инфраструктура съгласно чл. 68 от ЗУТ.
(2) Когато в имота има налична дървесна
растителност, проектите по ал. 1 се придружават
от заснемане и експертно становище.
(3) Проектите по част “Паркоустройство и бла
гоустройство” се съгласуват откомпетентните
служители от специализираната общинска служ
ба по озеленяване приОбщинска администрация
Монтана.
(4) В случай, че компетентните служите
ли от специализираната общинска служба по
озеленяване при Общинска администрация
Монтана не съгласува част „Паркоустройство
и благоустройство” от инвестиционния проект,
проектът не се одобрява, а се връща навъзло
жителя за преработка, съобразно указанията на
компетентните служители отспециализираната об
щинска служба по озеленяване.
Чл. 24. (1) Проектите по част „Паркоустройство
и благоустройство” се съгласуват самокогато са
съобразени с:
1. минималната озеленена площ съгласно изда
дената виза (одобрения ПУП или устройствена зо
на по ОУП);
2. изискванията на Наредба No 7 от 22 де
кември 2003 година за правила и нормативи за
устройство на отделните видове територии и уст
ройствени зони;
3. съществуващата в озеленената площ дървес
на растителност;
4. нормите за отстояния на растителността от
сгради, съоръжения и имотни граници;
5. биологичните изисквания на използваните
растителни видове.
(2) Не се считат за озеленена площ външните
тераси и всички видове пешеходни и транспортни
настилки, а настилките на тревна фуга се включ
ват в общата озеленена площ на имота с коефици
ент от 0,2 до 0,8 в зависимост от вида им.
(3) Озеленените площи върху тераси, покрив
ни градини и над подземни сгради и съоръжения
се включват в общата озеленена площ на имота,
ако според конструктивния проекти проекта за вер
тикално планиране е осигурен почвен пласт по
вече от 0,60 м. При по-малък почвен слой (но не
по-малко от 0,30 м) площта им се умножава с ко
ефициент 0,8.
(4) Водните площи се включват в озеленената
площ. Когато надхвърлят 50 % от изискващата се
минимална озеленена площ, участват с площ, ум
ножена с коефициент 0,5.
(5) Кашпите с площ повече от 0,50 кв. м площ и
дълбочина над 0,50 м се включват в озеленената
площ на имота, като сумарната им площ се умно
жи с коефициент 0,8. Площта на по-малките кашпи
участва с коефициент 0,5.
(6) Вертикалното озеленяване (в това число
перголи и фасади) участва в озеленената площ с
коефициент от 0,5 до 0,8.
Чл. 25. (1) При съгласуване на част
„Паркоустройство и благоустройство” към инвес
тиционните проекти, когато е необходимо компе
саторно озеленяване, компетентните служители
от специализираната общинска служба по озеле
няване при Общинска администрация Монтана
предписва размера, видовия състав и местополо
жението му.
(2) Гаранционният срок за извършеното компен
саторно озеленяване е най-малко два вегетативни
периода.
Чл. 26. Разрешение за отсичане на дървесна
растителност при строителство се издавасамо въз
основа на одобрен при условията и по реда на та
зи наредба инвестиционен проект,съобразен със
становището и предписанията на компетентните
служители от специализираната общинска служ
ба по озеленяване при Общинска администрация
Монтана.
Чл. 27. (1) Предвидените в съгласувания парко
устройствен проект посадъчни работи, вт.ч. и ком
пенсаторното озеленяване, когато е в поземления
имот, се извършват в първия възможен посадъчен
сезон, през който това е възможно съобразно орга
низацията на строителството.
(2) За случаите, когато компенсаторното озеле
няване е извън поземления имот, то се извършва в
първия възможен посадъчен сезон след започване
на разрешеното по смисъла на чл.157 от ЗУТ стро
ителство в имота.
►►► (Продължава на 6-а стр.)

Слово общество
►►► (Продължение от 5-а стр.)
28. За установяване на изпълнението на пар
коустройствените работи и/иликомпенсаторното
озеленяване компетентните служители от специ
ализираната общинска службапо озеленяване при
Общинска администрация Монтана съставя конс
тативен протокол.
Чл. 29. (1) Не се издават удостоверения за въ
веждане в експлоатация на строежи, за които не е
изпълнена частта “Паркоустрояване и благоустро
яване” към инвестиционния проект.
(2) Когато строежът е разрешен и се изпълнява
и въвежда в експлоатация по етапи,изискването по
ал. 1 важи след завършване на крайния етап.
Глава четвърта
ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА
Чл. 30. (1) Поддържането на зелените площи
се ръководи и осъществява от изпълнител по до
говор за възлагане на обществена поръчка. То е
непрекъснат процес с агробиологиченстроител
но-ремонтен характер, осигуряващ необходимите
условия за комплексно функциониране на елемен
тите на зелената система.
(2) Общинските зелени площи за широко общес
твено ползване на всеки пет години се подлагат на
преглед и преценка за необходимостта от частич
на реконструкция на амортизиранибиологични или
благоустройствени фондове. Прегледът и прецен
ката се извършват от компетентните служители от
специализираната общинска служба по озеленява
не приОбщинска администрация Монтана.
Чл. 31. (1) Според интензивността на поддържа
не зелените площи общинска собственост се разп
ределят в следните категории:
І категория – представително поддържане;
ІІ категория – оптимално поддържане;
ІІІ категория – средно поддържане;
ІV категория – частично поддържане;
(2) Поддържането на зелените площи се из
вършва въз основа на технологични нормативи,
съгласно вида и категорията на зелената площ,
повторяемостта и обема на работитена съответ
ните структурни елементи.
(Чл. 32. (1) Организацията по изразходване на
определените от Общинския съветсредства за
поддържане на зелените площи по възприетите ка
тегории и интензитет на поддържане се извършва
от компетентните служители от специализираната
общинска служба по озеленяване при Общинска
администрация Монтана въз основа на одобрени
те технологичнинормативи и разработените го
дишни технологични план-сметки.
Чл. 33. Контролът върху качеството на работа
та по поддържането на общинските зелени площи
се извършва от компетентните служители от спе
циализираната общинска служба поозеленяване
Общинска администрация Монтана, като за напра
вените проверки се съставяконстативен протокол.
Глава пета
ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА
Раздел първи
ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ
Чл. 34. (1) Всички граждани на общината са
длъжни да опазват зелените площи, независимо от
тяхната собственост.
(2) Опазването на зелените площи включва:
1. полагане на постоянни грижи за поддържане
в добро състояние на зелените площи;
2. недопускане на действия или бездействия,
които водят до увреждане илиунищожаване на
зелените площи, настилките, водните площи и
парковите съоръжения.
Чл. 35. (1) Обществените зелени площи
се използват само съобразно основното им
предназначение по чл. 1, ал. 2.
(2) В обществените зелени площи се забранява:
1. строителството на допълнителни обекти за
обществено обслужване, спорт и атракции, освен
предвидените в паркоустройствените планове;
2. повреждането на растителността;
3. поставянето на рекламно-информационни
елементи или други съоръжения по дърветата;
4. ходенето по тревните масиви в представител
ните зелени площи, съгласно утвърден списък, ос
вен в специално обозначените за целта места;
5. преминаването и паркирането на МПС, с изк
лючение на тези със специален режим;
6. нанасянето на повреди на парковата мебел,
съоръженията и настилките;
7. разхождането на свобода на домашни жи
вотни извън определените и обозначените за то
ва места;
8. замърсяването на зелените площи, алеи, дет
ски площадки и други съоръжения с животински
екскременти;
9. предизвикването на шум и безпокойство, ко
ито пречат на останалите посетители;
10. изхвърлянето на отпадъци извън определе
ните за целта съдове;
11. събирането на семена, плодове, резници,
брането на билки;
12. насипването на осолен сняг, пясък и хими
кали в зелените площи и на не по-малко от1 м
от стволовете на дървета и храсти, както и вър
ху цветя и тревни площи,следствие на зимното по
чистване и при миене и метене на тротоарите на
уличните платна.
Чл. 36. (1) Провеждането на културни, спорт
ни и други обществени мероприятия на открито
в зелените площи, предназначени за обществе
но ползване, се допуска на определенитеза това
места след разрешение на кмета на общината или
упълномощено от него лице.
(2) За провеждането на мероприятията по ал. 1
се събира такса, определена с Наредбата за опре
деляне и администриране на местни такси и цени
на услуги, предоставяни от Община Монтана.
Чл. 37. (1) Ползвателите на съоръжения и тър
говски обекти в зелените площи са длъжнида
чистят прилежащата им територия в обхват опре
делен специалист от общинска администрация,
както и да провеждат мероприятия за опазване и
възстановяване на увредената растителност по
указания и схема на специализираната общинска
служба по озеленяване.
(2) Преминаването на МПС, зареждащи търгов

ски и обслужващи обекти, се извършва по режим,
определен от компетентните служители от специ
ализираната общинска служба по озеленяване при
Общинска администрация Монтана.
Чл. 38. (1) При разрешаване на строителство,
което предвижда разкопаване на зелени площи по
чл. 61, ал. 4 от ЗУТ, задължително се предписват
възстановителни мероприятия.
(2) След извършване на неотложни аварийни
мероприятия на инженернатаинфраструктура в
зелени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ се дават за
дължителни предписания за възстановителни ме
роприятия и се определя срок за изпълнението им.
(3) Възстановителните мероприятия са за смет
ка на възложителя, като за целта се внасяга
ранционен депозит, който се възстановява или
задържа в зависимост от състоянието на зелените
площи след приключването на възстановителни
те работи.
Раздел втори
ОПАЗВАНЕ НА ДЕКОРАТИВНАТА ДЪРВЕСНА
И ХРАСТОВА РАСТИТЕЛНОСТ
Чл. 39. (1) Декоративната дървесна и храстова
растителност на територията на Община Монтана
се опазва по реда на тази наредба.
(2) Тази разпоредба не се отнася за растител
ността в имоти, попадащи в защитени територии,
земи от горския фонд, в обекти-паметници на кул
турата или други, за които има специален закон.
(3) Единични дървета, обявени за “историчес
ки” или за “вековни и забележителни”извън обектипаметници на културата или защитени територии,
се опазват по предвидения ред в Закона за памет
ниците на културата и музеите (ЗПКМ), в Закона
за биологичното разнообразие (ЗБР) и в Закона за
защитените територии (ЗЗТ).
Чл. 40. (1) Собствениците са длъжни да опазват
и поддържат в добро състояние намиращата се в
имотите им растителност.
(2) Собствениците са длъжни да осигуряват дос
тъп до имотите си на компетентните служители от
специализираната общинска служба за извършва
не на огледи, картотекиране и контрол.
(3) В случай на отказване на достъп до имотите
се издава Заповед на кмета на общинатапо реда
на чл. 194 от ЗУТ.
(4) Съществуваща дървесна растителност мо
же да се премахва по изключение само пореда на
тази наредба.
(5) Забранява се на собствениците на имоти,
предвидени по ОУП или ПУП за зелени площи, да
премахват, освен в случаите по чл. 41, или увреж
дат дървета и храсти.
(6) При изграждане на обекти с временен и пос
тоянен статут съществуващатарастителност се
опазва при условията и реда на Раздел втори и
Раздел трети от Глава трета и Раздел трети от
Глава четвърта.
Чл. 41. Всички собственици са длъжни да сле
дят за наличие в имотите си на болни и изсъх
нали дървета, представляващи опасност за
имуществото, здравето и живота на гражданите, и
да ги премахват своевременно и за своя сметка по
реда на чл. 45, ал. 3.
Чл. 42. (1) За осигуряване на оптимални ус
ловия за развитие на дървесната и храстова
растителност, тя следва да се засажда на нор
мативно изискващите се минимални отстояния
от сгради, съоръжения и имотни (регулационни)
граници.
(2) Засаждането на растителност на общински
терени по инициатива на граждани и организации
се съгласува с компетентните служители от специ
ализираната общинска служба по озеленяване при
Общинска администрация Монтана.
Раздел трети
ПРЕ МАХВАНЕ ИЛИ ПРЕМЕСТВАНЕ
НА РАСТИТЕЛНОСТ
Чл. 43. (1) На територията на Община Монтана
се забранява отсичане или изкореняване на дъл
готрайни дървета и храсти, независимо от собст
веността им.
(2) По изключение растителността се премахва
в следните случаи:
1. при наличие на изсъхнали и болни дървета,
издънкова и самонастанена растителност,особено
в основи на сгради и съоръжения, както и дървета,
застрашаващи сигурността на гражданите, безо
пасността на движението, сградите, съоръженията
и инженерната инфраструктура;
2. при реконструкция на съществуващата расти
телност и озеленените площи, при провеждане на
санитарни сечи по утвърдени проекти;
3. при строителство на сгради, съоръжения, пъ
тища и обекти на инженерната инфраструктура
при доказана невъзможност за запазването им,
след одобряване на инвестиционния проект;
4. при премахване на последици от природни
бедствия, производствени аварии, в т.ч.аварий
ни ремонти на подземни комуникации и инженер
ни съоръжения.
(3) Кастрене на дълготрайни дървета и храсти,
независимо от собствеността им, седопуска при
доказана необходимост въз основа на експертно
становище.
Чл. 44. (1) Писмено разрешение за
преместване, премахване или кастрене на дървес
на и храстова растителност се издава от кмета на
общината или оправомощено от него длъжностно
лице, въз основа на експертно становище.
(2) Срокът на валидност на разрешенията е 2
(две) години.
Чл. 45. (1) Когато на физически или юриди
чески лица се издават разрешения за премахва
не или преместване на общинска декоративна
растителност, на засегнататарастителност се пра
ви оценка.
(2) В разрешението се вписват размерът на
обезщетението и задълженията към общината,
произтичащи от дейността по отсичането.
(3) Дърветата и храстите по чл. 43, ал. 2, т. 4 се
премахват незабавно от собственика илиот ава
рийните служби, като за състоянието им и пред
приетите мерки се съставя констативенпротокол
от компетентните служители от специализирана
та общинска служба по озеленяване в общинската
администрация. За премахването им собственикът
на терена уведомява в тридневен срок специали
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зираната общинска служба по озеленяване – при
всички случаи, НИПК – заобекти - паметници на
културата или тяхната среда, РИОСВ – за дървета,
обявени за защитени.
(4) Собственици на частни имоти не заплащат
обезщетение за отсечена растителност в техния
недвижим имот, освен в случаите по чл. 43, ал. 3.
Чл. 46. (1) Отрязването на клони, премества
нето и премахването на общинскадекоративна
растителност, за която има писмено разрешение,
се извършва за сметка на собственика и/или на за
интересованото лице.
(2) Дървесината, добита при отсичане на расти
телност с разрешение за премахване, се маркира
с марка собственост на общината и за транспорти
рането й се издава позволително, за което се съ
бират такси.
Чл. 47. (1) Споровете между собствениците за
отсичане на дървета, намиращи се наотстояние
от съседен чужд имот, по-малко от допустимото от
закона, се решават по съдебен ред.
(2) По реда на тази наредба се разглеждат и
разрешават искания за отсичане на корени или
клони на дървета, преминаващи в съседен имот.
(3) Процедурите по премахване на растителност
в съсобствен имот и в дворната част на етажна
собственост се провеждат при условията и по реда
на тази наредба при съгласие на собствениците,
постигнато по предвидения ред в Закона за
собствеността.
(4) Всеки съсобственик или собственик на обект
в етажна собственост може да иска по съдебен
ред премахването на растителност, която влоша
ва недопустимо условията за ползването на него
вия имот.
Чл. 48. (1) Заявлението за издаване на разре
шение за кастрене, премахване и преместване на
растителност по Раздел трети се подава до кмета
на общината.
(2) Кметът на общината разглежда подаденото
заявление и издава разрешение или отказ,когато
това е от неговата компетентност по тази наредба.
В останалите случаи изпраща преписката на орга
ните на Министерството на околната среда и во
дите (МОСВ) и/или на Националния институт за
паметниците на културата (НИПК), придружена с
експертно становище.
(3) Заявлението се подава от собственика на
имота, заинтересовани физически илиюридически
лица, председателя на общинския съвет или упъл
номощени от тях лица.
(4) Към заявлението се прилагат копия от: до
кумент за собственост, одобрен инвестиционен
проект, решение на общинския съвет, квитанция за
внесена такса и др.документи.
Глава шеста
КОНТРОЛ. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ.
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
Чл. 49. Контролът по изпълнението на та
зи наредба се осъществява от кмета на Община
Монтана, ресорния заместник-кмет на Община,
кметовете на кметства в общината и компетент
ните служители от специализираната общинска
служба по озеленяване.
Чл. 50. (1) За всички причинени щети на еле
ментите на зелената система на Община Монтана
– растителност и съоръжения, виновните лица, ос
вен глоба, дължат обезщетение в размер, достатъ
чен за възстановяването им.
(2) Обезщетението не се дължи, ако в оп
ределен от компетентните служители от
специализираната общинска служба по озеленява
не при Общинска администрация Монтана срок ви
новните лица възстановят причинените щети.
(3) В случаите, когато без съгласието на собс
твеника се премахват дървета и храсти,които не
нарушават нормативните отстояния от сгради,
съоръжения и имотни граници или не създават
съществени пречки за инженерните мрежи, причи
нителят на щетата е длъжен дазаплати на собст
веника обезщетение. В тези случаи, при липса на
съгласие, размерът на обезщетението се устано
вява по съдебен ред.
(4) Не се дължи обезщетение при премах
ване на дървета, които в резултат на природни
бедствия, аварии и др. създават непосредствена
опасност за живота и здравето на гражданите.
(5) Замърсени участъци на озеленени площи по
чл. 61, ал. 4 от ЗУТ се почистват от нарушителите
за тяхна сметка. При отказ това се извършва от
компетентните служители от специализираната об
щинска служба по озеленяване при Общинска ад
министрация Монтана за сметка на нарушителите.
Чл. 51. (1) Нарушенията по тази Наредба се
констатират с акт за установяване наадминист
ративно нарушение, съставен от компетентните
служители от специализиранатаобщинска служ
ба от общинската администрация, определени със
Заповед на кмета на общината.
(2) В случаите на нарушение на тази наредба,
актовете за установяване наадминистративно на
рушение могат да се съставят и от служители на
Министерството на вътрешните работи, които мо
гат да налагат санкции по реда на чл. 52, ал. 5.
(3) Въз основа на акта за установяване на адми
нистративно нарушение кметът на общината или
упълномощено от него лице издава наказателно
постановление.
(4) Установяването на нарушенията, определя
нето на наказателно-отговорните лица,издаването,
обжалването и изпълнението на наказателните
постановления се извършват по редана Закона за
административните нарушения и наказания.
(5) Санкциите, свързани с нарушение на расти
телност и територии, обявени за защитени природ
ни обекти, се налагат от органите на МОСВ.
(6) Санкциите за неправилно преминаване и
паркиране на МПС в зелени площи се налагат
по Наредбата за организация на движението,
Наредбата за опазване на обществения редна те
риторията на Община Монтана или друг нормати
вен акт.
(7) Санкциите за монтиране без разрешение
в зелени площи на обекти за реклама,търговия,
палатки, каравани и др. съоръжения се налагат по

6

реда на наредбата на общинския съвет на Община
Монтана по чл. 56, ал. 2 от ЗУТ.
Чл. 52. (1) Наказва се с глоба от 100 лв. до 5
000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание,
лице, което:
1. като изпълнител на новоизградени зелени
площи в определения гаранционен срок неотстра
ни допуснатите пропуски и недостатъци и не възс
танови загиналата растителност;
2. отсече повече от нормативно определения
или допустимия брой дървета;
3. създава нерегламентирани сметища в тери
тории и имоти, предвидени за озеленяване.
(2) Наказва се с глоба от 50 лв. до 1000 лв., ако
не подлежи на по-тежко наказание лице,което:
1. упражнява спортове в парковете и градините
извън определените за това места, с което застра
шава посетителите;
2. пуска на свобода кучета или други домашни
животни в зелени площи, поляни,цветни фигури и
детски площадки;
3. развежда кучета или други домашни жи
вотни в зелени площи или не събира техните
екскременти;
4. пуска на паша домашни животни, при което
се унищожават зелени площи и декоративна рас
тителност или коси трева без разрешение;
5. предизвиква шум и безпокойство, които пре
чат на посетителите в обектите назелената
система;
6. замърсява зелените площи с отпадъци от
всякакво естество;
7. извършва продажба без разрешение в зеле
ните площи на всички видове стоки,извършва ус
луги или устройва забавления;
8. организира и провежда митинги, събрания,
културни, спортни или други общественимеропри
ятия на открито в зелените площи без разрешение;
9. чупи или поврежда съоръжения за игра в зе
лени площи и друга паркова мебел;
10. поставя по дървета в обществените зеле
ни площи рекламно-информационниелементи или
други съоръжения.
(3) За други нарушения на тази наредба на ви
новните лица се налага глоба от 100 лв. до 2000
лв.
(4) При къпане в паркови водни площи и изпол
зване на плавателни съдове, освен в разреше
ните за това места, се заплаща глоба от 50 лв.до
200 лв.
(5) При явно маловажни случаи на нару
шаване на тази наредба не се съставя акт за
установяване на нарушение, а се налагат глоби по
реда и в размера, предвиден с чл. 39, ал. 1 и ал.
2 от Закона за административните нарушения и
наказания.
(6) Когато някое от нарушенията по ал. 1 е из
вършено от едноличен търговец или от юридичес
ко лице, се налага имуществена санкция в размер
от 500 лв. до 10 000 лв., а занарушение по ал. 2 - 
от 200 лв. до 2 000 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. ”Декоративна растителност” (вегетатив
ни елементи), е цялото декоративнорастител
но разнообразие – дървета, храсти, цветя и треви,
включено в зелените площи, в насажденията по
алеи, улици и площади и в недвижимите имоти на
държавата, общината, юридически и физически
лица. “Дълготрайна декоративнарастителност” са
всички местни и чуждоземни декоративни видове,
широколистни и иглолистни дървета и храсти.
2. “Интензитет (степен) на поддържане” е пов
торяемостта на видовете дейности споредтехно
логичните нормативи в определената категория
озеленена площ.
3. „Озеленени площи” по смисъла на тази
Наредба са площите, включени в зелените систе
ми на населените места, и свързаните с тях зони
на влияние съгласно чл. 61
4. “Технологични норми” за поддържане на
паркове, градини и лесопаркове се съдържат в
Заповед No 107/22.02.1980 г. на МРРБ.
§ 2. Експертното становище за състоянието на
растителността се изготвя от специалист – ланд
шафтен архитект или лесоинженер, и съдържа:
1. Определяне местоположението и
собствеността;
2. Определяне на декоративния вид и състо
яние – възраст, диаметър на ствола нависочина
1 м от почвата, диаметър на короната, ориенти
ровъчна височина,жизнеността на декоративния
вид, преценка за здравословното състояние на
стъблото, клоните, листната маса, симптоми на
заболяване, наличие на вредители,влияние на еко
логичните условия на околната среда;
3. Заключение с конкретни предложения – да се
запази и да се проведат мероприятия за подобря
ване на неговото състояние, да се премести, да се
премахне или да се подмени с друг екземпляр.§
3. Отстоянията на декоративната растителност от
въздушни електропроводи и др. енергийниобек
ти се определят съгласно Наредба No 16 от 9 юни
2004 година за сервитутите наенергийните обекти.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 4. Настоящата Наредба отменя Раздел ІІІ
(Опазване на озеленените площи и декоративната
растителност) от Наредбата за Опазване на окол
ната среда на Община Монтана.
§ 5. В едномесечен срок от влизане в сила
на тази наредба, Общинският съвет на Община
Монтана приема изменение и допълнение на
Наредбата за административните такси и цени на
услуги в Община Монтана, с които се определят
таксите по нея, Наредбата за (опазване на)общес
твения ред в Община Монтана и други местни нор
мативни актове.
§ 6. След одобряване на ПУП и/или на план-схе
ми за разполагане на преместваеми съоръжения
по чл. 62, ал. 9 от ЗУТ, всички заварени в общинс
ките озеленени площи преместваеми обекти,които
не са потвърдени с тези планове и/или план-схеми,
се премахват.
§ 7. Наредбата се издава на основание, чл. 21,
ал. 2 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 10 на ЗУТ.

Слово обяви
►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

11 - 17 август 2011
ч 11 Св. мчк и архи
дякон Евпъл. Св. мчца
Сосана девица
п 12 Св. мчци Фотий
и Аникита. Св. свщмчк
Александър, еп.
Комански
с 13 Преп. Максим
Изповедник. Св. Тихон,
еп. Задонски (Отдание
на Преображение
Господне)
н 14 † Неделя след
Петдесетнща. Св. прор.
Михей.
п 15 Успение на
Пресвета Богородица.
в 16 * Пренасяне не
ръкотворния образ на
Господ Иисус Христос.
Св. мчк Диомид лекар.
Преп. Иоаким Осоговски.
Преп. херимон Египетски
с 17 Св. мчк Мирон.
Преп. Алипий
иконописец

Д-р Даниела
Стоянова

oбщопрактикуващ
лекар,
специалист  по
обща медицина
Всеки работен ден

от 8,00 до
13,00 часа.
Набира
пациенти

Тел. за контакти:

096 389 346

“АПОЛОН-21” ООД,
Монтана

ул. “Цар БорисIII” № 11
Поликлиника,
кабинет 106

ТПК “Септември” – Монтана
произвежда:

• дюшеци, маси – холни и
кухненски, и столове

• Отдава помещения под наем

за офиси и производство
Има свободни помещения
в Битов комбинат – за офиси
Монтана, ул. “Индустриална” 8,

тел./факс: 096/305 802 – гл. счетоводител
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In memoriam
На 28 юли 2011 г. си отиде завинаги
от нас на 78 години

Благой Марков Чубриев
от Монтана
В своя живот
той премина
през три епохи.
Вървя забързан
и се движеше с
големи крачки.
По пътя, който
измина, остави
трайни сле
ди и най-вече
в Окръжния
съвет –
Михайловград,
в Завода за
фитинги и
МК “Аврам
Стоянов”.
Като кмет на Община Михайловград
работеше упорито и всеотдайно за ре
шаване на социалните и икономичес
ки проблеми на града и общината. И
остана завинаги в съзнанието ни като
всеотдаен, справедлив и честен човек
и приятел.

Поклон! Дълбок поклон
пред светлата му памет!

Приятели и другари: Евтим Костов,
Георги Гоцов, Димитър Младенов,
Стефан Кънчев, Асен Вачков, Славко Григоров,
Никола Атанасов, Лалка Методиева,
Димитър Ганчев, Илия Дянков
Велизар Николов Илиев,
мениджър
3400 Монтана,
х-л „Житомир”, офис 129
GSM: 0888/31 79 67

Давам под наем помещение 75 кв.м
в центъра на с. Мърчево.

Подходящо за склад или магазин.
0888 654 693

ПК “Наркооп” – Монтана
продава автомобил “Форд-Транзит”, бус.
Цена по договаряне.
За справки: Монтана,
	       бул. “Трети март” 59, ет. 2;
тел. 096/303 608, 303 609, 303 610

“Хигия лукс”
► пране, сушене, парно гладене на спално
бельо, дрехи, олекотени завивки и др.;
►почистване и боядисване на кожени дрехи
Монтана, ул. “Цар Борис III” 17-Б, тел. 0888/69 79 24

Пазарувайте здравословния хляб
от магазините на “Наркооп” и
Централния гастроном в Монтана

Траурен магазин

Уведомяваме всички, желаещи да смилат или
продадат свое жито, че от 25.07.2011 г.
мелницата на кооперацията, намираща се до
бензиностанция OMV на Ломско шосе, започна
да приема жито от 8,30 до 16.00 часа
всеки работен ден.
За допълнителни справки:
тел. 096/303 608, 303 609, 303 610

“МОНТКОМЕРС” ООД
► Работно облекло,
ремъци, лагери, гуми,
семеринги, греси,
полиетилен, маркучи,
карбид, сезал,
гвоздеи, лични
предпазни средства
Монтана, ул. “Индустриална” 27,
тел. 096/300 778; 0894/60 88 40

Ветеринарен
кабинет
д-р Станислав Якимов
● рентген, ехограф,
биохимичен анализ,
подстригване и
електрохирургия

Зоомагазин

● храни и аксесоари за
кучета, котки, гризачи
Монтана, ул. “Парта” 8;
тел. 0888/54 30 11
NiNi 69

►Цялостни
интериорни
решения
►От вътрешния
ремонт, през
мебелите до
интериорния текстил
Монтана,
бул. “Трети март” 100
Враца, ул. “Лукашов” 13
Тел. 0878/535 132

“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

Магазини КООП

“Заедно на пазар”

Обществена пералня,
химическо чистене

ПК “Наркооп” – Монтана
Нашият хляб е от натурални
суровини без консерванти и
генномодифицирани
организми (ГМО)!

ПК “Наркооп” – Монтана
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Монтана, бул. “Парта” (до блок “Плиска” 13)
● Магазинът предлага ковчези,
кръстове, драперии, некролози,
венци, както и всичко, необходимо
за погребение и помен.
● Икони, сувенири, цветя, свещи.
● Изработка на изкуствени венци.
Цена на едро и на дребно.

Тел. 0888/444 525

120 години
пазаруваме
с доверие!

Слово

www. slovoplus. info

плюс

e-mails: slovoplyus@abv.bg,
slovoplus@yahoo.com
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Община Оряхово

Духов оркестър
“Дико Илиев” на
фестивал в Румъния

СНИМКА: в. “ОРЯХОВСКА
ТРИБУНА”

Ангел НИКОЛЧЕВ

Т

ова беше мотото на сре
щата на членуващите в
Славянското дружество (Мездра)

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

и рано отишлият си нелепо от све
та на живите млад писател Росен
Босев. Затова и някои я наричат
“Село на поети и писатели”. И не
само заради тях, а и зара
ди техните следовници,
изявяващи се в различ
ни жанрове на журналис
тиката и литературата,
отдавна надскочили гра
ниците на местния пе
чат с изяви в централния.
Сред тях са авторите на
книги Иван Велин, Иван
Рубелс, Йордан Борисов,
други готвят литератур
ния си дебют, най-мла
дите участват в местн
ии
национални конкурси и
печелят призови места. И
в миналото тук гостуваха
именити поети и писатели
от ранга на Елин Пелин,
Ангел Каралийчев, живе
лият няколко години в се
лото Димитър Гулев…
В края на срещата
Драгомир Шопов бла
годари за сърдечното
посрещане в нашенс
ки стил – за почерпката
със селска баница, пряс
но сирене, ягоди и череши,
за откритите тук ста
ри и нови приятели. И от
беляза многозначително:
“Поезията ще живее, въп
реки трудностите. С упо
рит труд ще преодолеем
кризата, но не трябва да оставаме
пасивни наблюдатели.”
И всичко това, защото
“Онемяват треви и звезди.
От живота си тръгват поети,
но в извезани с вярност следи
сътвореното с обич ще свети,
за да каже на всеки от нас,
че в пространство
от злоба заето
няма гибел за честния глас.
И безсмъртно остава сърцето.”
Тази интересна среща завърши с
обещание за нова! И за литератур
но четене с участието на Драгомир
Шопов, други гостуващи поети и
местни автори!
А на изпроводяк Драго, както ве
че свойски го наричаме, и съпру
гата му не пропуснаха да поднесат
цветя и пред паметника на загина
лите фронтоваци, дело на самобит
ния майстор-каменоделец Петър
Ангелов, и да си направят обща
снимка с част от присъствалите на
незабравимата среща и нейните
организатори, която поместваме.
В очакване сме на нова среща
пак тук, в Руска Бяла!■

Среща с поета
Драгомир Шопов
“И безсмъртно
остава сърцето”
В с. Руска Бяла, община Мездра

“Оряховска
трибуна”
Неотдавна по пока
на на кметството в гр.
Ръмнику Вълча оркестър
“Дико Илиев” участва
във фестивал на духо
ви оркестри в Румъния.
Поканата към нашите бе
за специално участие,
тъй като фестивалът е
с конкурсен характер
за младежки духови
оркестри.
Нашите музиканти са
възхитени от подготов
ката на румънските си
колеги, която е на висо
ко ниво. През последни
те години в северната
ни съседка са създаде
ни младежки духови ор
кестри почти във всички
окръзи, под ръководст
вото на окръжните ди
рекции по образование
и кметствата в съответ
ните градове.
Оряховският оркестър
участва в дефилир и
изнесе 2 концерта – на
централния площад
и в парк “Островени”.
Музикантите се върна
със специалната награ
да на журито.

рускобелчани с известния бъл
гарски поет и политик Драгомир
Шопов. Местните хора научи
ха интересни неща от представе
ната накратко биография на госта.
Той е роден на 13 август 1938 г.
Завършил е специалностт а българ
ска филология в СУ “Св. Климент
Охридски”. Бил е завеждащ от
дел “Поезия” към главна редак
ция “Литература и изкуств о” на
Българското национално радио.
Дълги години е работил като за
местник главен и главен редактор
на вестник “Земеделско знаме”, а
в момента е главен редактор на ли
тературния месечник “Моята вя
ра”. Автор е на 28 книги с поезия 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”.

антифашистки съюз, сега е
член на Управителния съвет
на Славянското дружество в
България.
Скъпият гост и съпругата му бя
ха посрещнати сърдечно и въп
реки проливния дъжд поднесоха
цветя пред паметната плоча на го
лемия детски писател Асен Босев.
После в местния Клуб на пенси
онера премина и деловата среща с
тях. Те изказаха задоволств ото си
от наученото за интересната исто
рия на Руска Бяла. Селото, остана
ло в сиянието на Околчица, срещу
Балкана, близо до общински цен
тър Мездра. Тук е роден ботевият
четник Никола Нанов и други ня
колко десетки мъже от селото, на
мерили смъртта си по фронтовете
на войните през годините 19121918 за свободата на България.
Това е родното място на извест
ния детск и писател Асен Босев, на
първия стъпил на Северния полюс
българин Крум Босев – дипломат,
журналист и писател, на Иван
Жуков – журналист и публицист.
С Руска Бяла трайно беше свързан
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In memoriam
а 29 юни т.г. внезапно си отиде от нас
Н
поетът сътрудник на вестник “Слово
плюс” Евгени Куткудейски.

Беше при нас неотдавна. Остави стихо
ве и разговаряхме за вестника. Беше един
от най-преданите му читатели и автори.
Говорихме и за издаването на поетичната
му книга, за неговите изяви на страниците
за поезия в други вестници.
Беше естет, хубав, откровен и честен в
преценките си човек, емоционално ангажи
ран с това, което става в държавата ни, с
бъдещето й.
Огромна е загубата на Евгени
Куткудейски за екипа на вестника и за пи
шещите хора в Монтана, които го познават,
и с участията му в литературни четения и в
други културни събития.
Евгени ще ни липсва. Ще ни липсва него
вото перо, неговото приятелство.
Скърбим за него заедно със семейството
му! И се прекланяме с обич пред светлата
му памет! в. “Слово плюс”

Евгени КУТКУДЕЙСКИ

Преклонение
Антична амфора, с
изящна гърловина,
докосната от богорав
ните ръце
на майстора,
на нея ти подобна си!
Така изящно крехка,
величествена,
непокътната, все тол
кова ранима!
И аз в съня си само те докосвам
със очите си
и моля те да идваш често!
Не се плаши!
Ръце ми груби на изсъхнат,
ако те докоснат!
О… не,
не вярвай ми, прости ми!
Не мога само да те гледам!
Ела,
и както си разголено свенлива,
антично ослепително красива,
ела при мен, ела
и нека пак фанфари
триумфално да звучат
и пак камбани да забият
оглушително,
съзвучно с транса на телата
и душите ни,
както преди – нали?

Катарзис
Жълто обгорени образи,
също като от олтар,
броенично нанизано,
обръчно обгръщат ме.
Да, понякога са броенично подредени,
друг път ме връхлитат в мрака
грозно, през глава, безредно,
безразборно, сгромолясващо.
Всичките и винаги,
едно и също искат –
равносметка и разплата.
Ето, ваш съм, казвам им!
Ще си плащам!
Даже много,
много време плащам си!
Мили мои момичета,
със следи от рани във душите си!
Някои вече са завехнали,
други сигурно кървящи още.
Вижте ме!
Платих си със една от вас.
Повече едва ли бихте искали.
Толкова, дори не сте мечтали!
Ето бавно, бавно си отивате,
безукорно, безмълвно,
сигурно доволни.
Но защо е тази жал в очите ви,
защо?...
За това ли,
че някога сте ме обичали!?

