
 

08-01-13/13.01.2022 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 
Монтана, относно ползване на част от натрупаните средства от отчисления по чл. 64 от 
Закона за управление на отпадъците (ЗУО), преведени от Община Монтана по сметката 
на РИОСВ-Монтана за чужди средства 

 
Решение 

№ 612 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, предвид разпоредбата на чл. 25, ал. 2, т. 2 от Наредба № 7 от 19 
декември 2013 г. 

Общински съвет Монтана 

Реши: 
 

1. Дава съгласие, предвид разпоредбата чл. 24, ал. 1, т. 7 от Наредба № 7 

от 19 декември 2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на 

обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци 

(Наредба № 7/19.12.2013 г., обн. ДВ бр. 111/2013 г.), Община Монтана да 

разходва част от натрупаните средства от общината по чл. 64 от ЗУО в размер 

на 35 880 лв. за изготвяне на Програма за управление на отпадъците на Община 

Монтана за периода 2021 -2028 г. 

2. Дава съгласие, предвид разпоредбата чл. 24, ал. 1, т. 1 от Наредба № 7 

от 19 декември 2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на 

обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, 

Община Монтана да разходва част от натрупаните средства от общината по чл. 

64 от ЗУО за проектиране на нова инсталация за оползотворяване/рециклиране 

на строителни отпадъци, а именно депо за строителни отпадъци на Община 

Монтана чрез: 

 Частично изменение (ЧИ) на ОУП на община Монтана в обхват ПИ 

с идентификатори 39503.121.81, 39503.121.85, 39503.121.86, 39503.121.358 и 

част от 39503.121.297 по кадастралната карта на с. Крапчене, община Монтана 

за промяна общото предназначение на територията от ливади, пасища и мери в 

такава за депо за строителни отпадъци; 

 Препис - извлечение 

 От Протокол № 28/27.01.2022 г. 

 На Общински съвет Монтана 
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 Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ  

с идентификатори 39503.121.81, 39503.121.85, 39503.121.86, 39503.121.358 и 

част от 39503.121.297 по кадастралната карта на с. Крапчене, община Монтана 

и обединяването им в един имот с конкретно предназначение депо за 

строителни отпадъци. 

3. Дава съгласие, предвид разпоредбата чл. 24, ал. 1, т. 1 от Наредба № 7 

от 19 декември 2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на 

обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, 

Община Монтана да разходва част от натрупаните средства от общината по чл. 

64 от ЗУО за финансиране почистването на битови отпадъци от площи на 

територията на общината, където са изхвърлени нерегламентирано, като 

отпадъците предварително се третират, т. е. събират се разделно по фракции – 

хартия, метал, стъкло, пластмаса, излязло от употреба електрическо и 

електронно оборудване, батерии, както и строителни отпадъци, като разделно 

събраните отпадъци се предават за последващо оползотворяване, в т. ч. 

рециклиране, на фирми, притежаващи разрешение за дейности с отпадъци, 

съгласно разпоредбите на чл. 35 от ЗУО.  
 

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

 

 

Председател:………………… 

/инж. Иво Иванов/  


