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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -  СМОЛЯН 

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

От Николай  Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

 

Относно: Приемане на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на 

територията на община Смолян съгласно чл.62, ал.10 от Закона за устройство на 

територията /ЗУТ/. 

  

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ/ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 
 Във връзка с привеждането в съответствие на подзаконов нормативен акт със 

закон от по-висок ранг е необходимо да бъде приета нова Наредба за изграждане и 

опазване на зелената система на територията на община Смолян, съгласно 

изискванията на чл.62, ал.10 от Закона за устройство на територията, Общинският 

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

съответната община. Наредбата има за цел да регламентира планирането, 

изграждането, опазването и развитието на зелената система на територията на община 

Смолян, независимо от формите на собственост. 

 Към настоящия момент в част VI на действащата Наредба за опазване на 

околната среда в община Смолян приета с Решение №96/26.06.2008г. на Общински 

съвет – Смолян, включваща организацията, управлението, стопанисването и опазването 

на зелената система, като същата не е пълна и всеобхватна, в резултат на което се 

налага да се отмени част VI  и приеме нова наредба съобразена с изискванията на 

приложимата нормативната уредба. При практическото ѝ прилагане се установи 

необходимостта от по – подробно и прецизно регламентиране на отношенията, които се 

създават с нея, правата и задълженията на физическите и юридическите лица на 

територията на общината. На следващо място е необходима по-висока степен на защита 

на зелената система, с оглед опазването на някои защитени видове. 

 В тази връзка на основание чл. 21, ал. 2 от (ЗМСМА), чл.62, ал.10 от ЗУТ и  

чл.76, ал.3 от (АПК) за  привеждане на местната нормативна уредба в съответствие с 

нормативни актове от по-висока степен се налага приемането на нова наредба 

съобразена  със Закона за устройство на територията. 

Целта на Наредбата  е да се предостави точна и ясна регламентация, която да  

урежда обществените отношения, свързани с изграждане, опазване, в това число 
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поддържане на зелената система на община Смолян, независимо от вида собственост. В 

наредбата са прецизирани условията и реда за премахване или преместване на 

декоративна растителност на територията на община Смолян, правата и задълженията 

на физическите и юридическите лица, собственици или ползватели на частни имоти, в 

чиито граници има реализирано озеленяване с дълготрайна декоративна растителност и 

останалите жители на града, включително компенсаторното залесяване. 

На основание чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове и чл.77 от 

Административно процесуалния кодекс, проекто-наредбата  в едно с доклад и мотиви 

към проекта е предоставен за обществени консултации на електронната страница на 

община Смолян в раздел „Обществени консултации“ на вниманието на всички 

заинтересовани лица да депозират предложения,  изразят  мнения  и  препоръки  по  

проекта. Отделно от това на електронната страница на Министерски съвет в „Портал за 

обществени консултации“  е предоставен на вниманието на всички заинтересовани 

лица да направят предложение по така изготвения проект.  

В хода на проведените обществени консултации няма постъпили предложения по 

предложения проект, за което е изготвена справка за отразяване на това обстоятелство 

и същата е публикувана на електронната страница на Община Смолян и на 

електронната страница на Министерски съвет в „Портал за обществени консултации“ .  

 

           С оглед на гореизложеното на основание чл. 76, ал. 3 от АПК, чл.8 от ЗНА, чл.21, 

ал.2 от ЗМСМА във вр. с чл.62, ал.10 от ЗУТ, предлагам Общински съвет да приеме 

следното    

 

РЕШЕНИЕ: 
 

   І.  Приема Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията 

на община Смолян. 

II. Отменя част VI „Изграждане, опазване и поддържане на зелената система“ и 

чл. 144 от НАРЕДБА №19 за опазване на околната среда на територията на Община 

Смолян. 

ІІІ. Наредбата влиза в сила от  01.07.2020 г. 

ІV. Възлага на кмета на община Смолян да публикува на електронната страница 

на Община Смолян приетата Наредба за изграждане и опазване на зелената система на 

територията на община Смолян. 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ:……………  

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ  

Кмет на Община Смолян 

 

 


