
 

 

08-01-262/06.10.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на 

Община Монтана, относно предложение от „Иновативно рециклиране“ ЕООД, 

гр. Враца до Община Монтана, заведено писмо с вх. № 70-00-1516 от 19.09.2022 г., 

с което предлагат дружество със собствени средства да извърши рекултивация 

на нарушен терен – бивша кариера за добив на глина за керамика и пясък в 

поземлен имот (ПИ) с идентификатор 70233.4.6 (общинска собственост), находящ 

се в м. „Пальов връх” землище с. Сумер,общ. Монтана, обл. Монтана. 

Решение 

№ 819 
На основание чл. 11, ал. 1 от Закона за опазване на земеделски земи и чл. 6 от Наредба 

№ 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, 

отнемане и оползотворяване на хумусния пласт и регламентираното в чл. 21, ал.1, 

точка 8 във връзка с точка 19 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация 

Общински съвет Монтана 

Реши: 
Дава съгласие Кметът на Община Монтана да разреши на „ИНОВАТИВНО 

РЕЦИКЛИРАНЕ“ ЕООД, гр. Враца да рекултивира за собствена сметка поземлен имот, 

който е публично общинска собственост - ПИ с идентификатор 70233.4.6, находящ се в м. 

„Пальов връх” землище с. Сумер,общ. Монтана, обл. Монтана, с вид на територията – 

Нарушена; начин на трайно ползване (НТП) - За кариера за пясък, чакъл и глини за 

строителната керамика; площ 30004 кв. м; стар номер 004006 (Заповед за одобрение на КККР 

№ РД-18-86/12.01.2018 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, 

картография и кадастър). Рекултивацията да се осъществи въз основа но одобрен и 

съгласуван проект за рекултивация, съобразен с разпоредбите на Закона за опазване на 

земеделските земи, Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на 

слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт и Наредбата за 

изискванията към обхвата и съдържанието на работните проекти за търсене и проучване или 

за проучване, добив и първична преработка на подземни богатства, за ликвидация и/или 

консервация на геологопроучвателните и на миннодобивните обекти и за рекултивация на 

засегнатите земи и за условията и реда за тяхното съгласуване. 

 
 

Забележка: Решението се прие поименно с 26 гласа “за”0“против” и 1“въздържал се” 

 

 

Председател:………………… 

/инж. Иво Иванов/  

 Препис - извлечение 

 От Протокол № 38/20.10.2022 г. 

 На Общински съвет Монтана 


