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ПРЕДЛОЖЕНИЕ   

от Богомил Данчов Станков – Председател на ОбС Чупрене 

  
  

                ОТНОСНО:  Отмяната на разпоредбите на чл.17 ал.1 в частта относно 

„…заемат до 2% от имотите с площ до 30 000 кв.м. и 1 % от имотите с площ над 30 000 

кв.м.”, чл.19 ал.1, чл.51 ал.3 в частта относно „…или упълномощено от него лице…”, 

чл.52 ал.2 т.2 и т.3 от Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на 

територията на Община Чупрене,  поради противоречие с нормативни актове от по-

висока степен и приемане на Мотиви за приемане на  Наредбата за изграждане и 

опазване на зелената система на територията на Община Чупрене. 

                „1.На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет отменя 

разпоредбите на чл.17 ал.1 в частта относно „…заемат до 2% от имотите с площ до 

30 000 кв.м. и 1 % от имотите с площ над 30 000 кв.м.”, чл.19 ал.1, чл.51 ал.3 в частта 

относно „…или упълномощено от него лице…”, чл.52 ал.2 т.2 и т.3 от Наредбата за 

изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Чупрене,  поради 

противоречие с нормативни актове от по-висока степен. 

                   МОТИВИ:   1.Отмяната на разпоредбите на  чл.17 ал.1 в частта относно 

„…заемат до 2% от имотите с площ до 30 000 кв.м. и 1 % от имотите с площ над 30 000 

кв.м.”, чл.19 ал.1, чл.51 ал.3 в частта относно „…или упълномощено от него лице…”, 

чл.52 ал.2 т.2 и т.3 от Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на 

територията на Община Чупрене,  поради противоречие с нормативни актове от по-

висока степен. 

 

                   2.На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.62 ал.10 от Закона за  

устройство на територията, Общинският съвет Чупрене приема Мотиви за приемане на 

Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община 

Чупрене  : 

 

           МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И 

ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

ЧУПРЕНЕ     

 

             1.Причините, които налагат приемането 

            Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на 

Община Чупрене  е изготвен на основание чл. 62 ал.10 от Закона за устройство на 

 



територията. Приемането на проекта на наредба е обусловено от вземането на правилни 

решения по управление на общинските зелени площи и урежда задълженията на 

гражданите и организациите при използване на озеленените площи, декоративната 

дървесна и храстова растителност в тях на територията на Община Чупрене, както и 

изграждането, стопанисването и опазването на зелената система на Община Чупрене, и 

необходимостта от по-висока степен на защита на зелената система, с оглед опазване на 

някои защитени видове. 

Друго основание за предлаганото изменение на Наредба са резултатите от 

извършената проверка по прилагането на подзаконовия акт, и преценката за 

съответствие на наредбата с действащото законодателство, в т.ч. с правилата за 

изготвяне на нормативни актове. 

   

          2.Целите, които се поставят  

          Постигане на съответствие и избягване на противоречия на текстовете от 

наредбата с нормите на Закона за  устройство на територията; 

 Регламентиране на условията и реда, по който ще се извършва управлението на 

зелената система на територията на общината – засаждане, преместване, премахване на 

декоративна растителност; 

Регламентиране взаимоотношенията между институциите, собствениците на 

частни имоти, имащи отношение и отговорност към опазване и развитие на зелената 

система  на територията на Община Чупрене, и останалите жители. 

 

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

уредба  

            За прилагането на текстовете от наредбата, не са необходими допълнителни 

финансови средства на Община Чупрене. 

  

4. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има 

такива 

 Изясняване правата и задълженията на физическите и юридически лица, 

собственици или ползватели на частни имоти, в чиито граници има реализирано 

озеленяване с дълготрайна декоративна растителност и останалите жители на общината 

по отношение на отговорно опазване и развитие на зелената система на Община Чупрен 

 

 5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 

 Предлаганият проект на Наредбата за изграждане и опазване на зелената система 

на територията на Община Чупрене   е с правно основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 

62 ал.10 от Закона за устройство на територията. Проектът на Наредбата е в 

съответствие с разпоредбите на националното и местно законодателство, и не е в 

противоречие с европейското законодателство .”                                                                                              
 

 

 

          На основание чл.26 ал.2 от ЗНА, проектът на актуализация на  Наредба за 

условията и реда за   управление и разпореждане с общинския жилищен фонд на 

Община Чупрене, е публикуван на сайта на Община Чупрене, като по този начин е 

дадена възможност на всички заинтересовани лица да се запознаят с него и изразят 

становища. 

 


