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ОТНОСНО: Приемане на Наредба № 20 изграждане, стопанисване и 

опазване на зелената система на територията на община Чирпан. 

 

 

 

          УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 

Предлагаме на Вашето внимание за приемане Наредба № 20 изграждане, 

стопанисване и опазване на зелената система на територията на община Чирпан. 

 

 

1. Причини, налагащи приемане на нова Наредба № 20 изграждане, 

стопанисване и опазване на зелената система на територията на 

община Чирпан. 

 

Съгласно Закона за устройство на територията в териториите на общините се 

устройват озеленени площи, обединени в зелена система, като средство за 

подобряване на микроклимата и хигиенните условия и за организиране на отдиха на 

населението. Съгласно чл. 62, ал. 10 от Закона за устройство на територията 

Общинският съвет приема Наредба за изграждане и опазване на зелената система на 

територията на общината. Tова налага приемането на наредба, с която да се уредят 

обществените отношения с местно значение по изграждането и опазването, 

организацията и управлението на зелената система на територията на Община Чирпан, 

за които общинският съвет има компетентността да приеме наредба съобразно 

правомощията си. В разработения проект на Наредбата се предлага да бъдат 

определени условията и реда за изграждане, стопанисване и управление, опазване, 

организация и контрол на зелената система на територията на Община Чирпан. С 

Наредбата се определят правата и задълженията на общината, на организациите и 

гражданите, при стопанисване и ползване на озеленените площи и декоративната 

дървесно-храстова растителност на територията на Община Чирпан. С Наредбата се 

определят реда и условията за установяване на нарушения и обезщетяване на вреди, 

причинени на озеленените площи и декоративната растителност от граждани и/или 

организации. С Наредбата се определят размерите на обезщетенията за причинени 

вреди на зелената система на територията на общината съобразно вида на 

нарушението и вида на унищожената/повредената растителност, които имат за цел да 

компенсират точно, реално и напълно щетата. Предвидени са и глоби за 

нарушителите, които имат превантивна цел, както и да поправят и превъзпитат 

нарушителите. 

 

 



2. Цели,които се поставят.  

 

 С точна и ясна регламентация да се уредят обществените отношения, свързани с 

изграждане, опазване и поддържане на зелената система на Община Чирпан; 

 Целесъобразно и законосъобразно управление и контрол на зелената система на 

територията на общината;  

 Осигуряване на нормални условия на живот на жителите на общината, 

подобряване на микроклимата и хигиенните условия и организиране на отдиха 

на населението. 

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата 

уредба.  

 

За прилагането на Наредбата са необходими допълнителни финансови средства, 

които да бъдат предвиждани ежегодно в бюджета на Община Чирпан.  

 

4. Очакваните резултати след приемането на наредбата са:  

 

 Създаване на ясни правила за реда и условията за изграждане, стопанисване, 

опазване на зелената система на територията на общината;  

 Целесъобразно и законосъобразно управление и контрол на зелената система на 

територията на общината;  

 Осигуряване на нормални условия на живот на жителите на общината, 

подобряване на микроклимата и хигиенните условия и организиране на отдиха 

на населението.  

 Повишаване на приходите в общинския бюджет, предвидени за озеленяване; 

 Наредбата ще доведе до качествено управление на зелената система на Община 

Чирпан, чрез ясно разграничени подходи при опазването и развитието на 

същата, ще се способства за постигане на устойчива жизнена среда, 

хармонизирана от добре поддържани и опазвани зелени площи в границите на 

Община Чирпан;  

 Повишаване на контрола за съблюдаване на законовите и подзаконови 

изисквания във връзка с опазването и развитието на зелената система на 

територията на Община Чирпан. 

 

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз. 

 

Правно основание за приемане на Наредба № 20 за изграждане, стопанисване и 

опазване на зелената система на територията на Община Чирпан е чл. 62 ал. 10 от 

Закона за устройство на територията. Настоящият проект на нова Наредба е 

съобразен с нормативните актове от по-висока степен (ЗУТ, ЗОС, ЗМСМА, ЗС, ЗНА, 

ГПК и АПК) подзаконов нормативен акт, поради което съответствието му с правото 

на Европейския съюз е предопределено от разпоредбите на Европейската харта за 

местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази 

материя.  

 

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове (ЗНА) проектът за 

приемане на нова Наредба № 20 изграждане, стопанисване и опазване на зелената 

система на територията на община Чирпан е публикуван на 18.08.2022 г., на 



интернет страницата на Община Чирпан, раздел „Общински съвет”, подраздел 

„Проекти на наредби”. 

В рамките на регламентирания по чл. 26, ал. 4 от ЗНА срок за предложения и 

становища по публикувания за обществени консултации проект в деловодството на 

Общински съвет – Чирпан НЯМА постъпили писмени предложения и становища по 

предложения проект на нова Наредба № 20 изграждане, стопанисване и опазване 

на зелената система на територията на община Чирпан. 

 

 

 Предлагаме на Вашето внимание следния 

 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 

 

На основание чл.21, ал. 1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация във връзка с чл.7, ал.2, чл.8 и чл.15 от Закона за 

нормативните актове, чл.62, ал.10 от Закона за устройство на територията, чл.76, ал.3 

от Административнопроцесуалния кодекс, при изпълнение изискванията на чл.26 и 

чл.28 от Закона за нормативните актове, Общински съвет – Чирпан приема Наредба 

№ 20 изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на територията 

на община Чирпан. 

 

 

 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: …………………………. 

ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ 

Кмет на Община Чирпан 

 

 

 

 

Съгласувал: …………………………. 

Димитър Славов 

Юрисконсулт 

 


