
ОБЯВЛЕНИЕ 

На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, отразяващ 

задължението за публикуване на проекта за изменение и допълнение на нормативен 

акт с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите в 

30- дневен срок от публикуване на интернет страницата на община Айтос и в Портала 

за обществени консултации, се приемат предложения и становища, относно така 

изготвеният Проект на наредба за изграждане, стопанисване, контрол и опазване на 

зелената система на територията на Община Айтос.  

Предложения и становища могат да бъдат депозирани в деловодството на община 

Айтос в Центъра за услуги и информация на гражданите  на адрес: гр. Айтос, ул. „Цар 

Освободител“ №3 или на e-mail: aetos5@abv.bg  

 

МОТИВИ  

към проект на Наредба за изграждане, стопанисване, контрол и опазване 

на зелената система на територията на Община Айтос 

 1. ПРИЧИНИ, които налагат приемането на нова Наредба за изграждане, 

стопанисване, контрол и опазване на зелената система на територията на Община 

Айтос  

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.  

На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, чл. 76 ал. 3 от АПК и чл. 8 от ЗНА, в 

изпълнение на предоставените от закона правомощия Общински съвет Айтос със свое 

Решение № 62 от 22.04.2008 г. е приел Наредба № 2 за изграждане, стопанисване, 

контрол и опазване на зелената система на територията на Община Айтос. С Решение 

№ 1019/07.06.2019г. по адм. дело № 393/2019 г.  по описа на АСБ, Административен 

съд-гр.Бургас отменя действащата Наредба поради допуснати съществени 

процесуални нарушения при приемането й /неспазване на нормата на чл. 26 от ЗНА/ - 

отменително основание по чл. 146 т. 3 от АПК. 

Отмяната на наредбата налага приемането на нова 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 Айтос, 



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 Айтос. 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 Айтос и в частност град Айтос. 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: 

 

 Уреждане на обществените отношения свързани с условията и реда за 

изграждане, стопанисване и 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.  

 

3. ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА за приемането на новата Наредба не са 

необходими. 

 

4. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ от прилагането на Наредбата 

 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. 



 

5. АНАЛИЗ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на 

Република България  

Правно основание за приемане на Наредба за изграждане, стопанисване, 

контрол и опазване на зелената система на територията на Община Айтос, е чл. 62 ал. 

10 от Закона за устройство на територията.  

Предлаганият проект на нова наредба е в съобразен с нормативните актове от 

по-висока степен (ЗОС, ЗМСМА, ЗС, ЗНА, ГПК и АПК), които от своя страна са в 

съответствие с Европейското законодателство. На основание чл. 26 от ЗНА проекта на 

Наредбата и мотивите към него да се публикуват на интернет страницата на 

общината. 

 

 

 


