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 ДОКЛАД И МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ ЗА НАРЕДБА ЗА 

ИЗГРАЖДАНЕ  

И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА  

НА ОБЩИНА СМОЛЯН 

  
 

  

 

  
  На основание чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове, Ви представяме 

следния доклад с мотиви:  

 

I. Причина които налагат приемането. 

 

 Обосновка за конкретната необходимост от приемане на Наредба за изграждане и 

опазване  на  зелената  система  на територията на община Смолян  по чл.62, ал.10 от 

Закона за устройство на територията /ЗУТ/ . 

 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 действа 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. 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. 
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II. Частична предварителна и последваща  оценка на въздействие. 

 

A. Частична предварителна оценка за въздействие: 

 

1. Насърчаване на инвестиции в община Смолян. 

2. Варианти за действия: 

а) Вариант за действие №1 „Без действие”- Отрицателно въздействие 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. 

б) Вариант за действие №2 „Приемане на наредбата” – привеждането в съответствие 

на подзаконов нормативен акт със закон от по-висок ранг и необходимостта 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. 

 

Б. Последваща  оценка на въздействие. 

 

След приемането на посочената Наредба ще се извърши последваща оценката на 

въздействието от Община Смолян, в чиято компетентност е изпълнението на нормативния 

акт в срок от 5 години след влизането в сила на наредбата. Оценка на въздействието, ще се 

публикува на интернет страницата на община  в срок до 30 дни от изготвянето ѝ. 

 

 

III. Целите, които се поставят. 

 

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

обществените отношения, свързани с изграждане, опазване, в това число 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. 

 

 

 

IV. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба. 

 

Прилагането на новата Наредба не изисква допълнителни финансови средства.  

 

V. Очаквани резултати от прилагането на наредбата. 

 

Създаване на ясни правила и постигане на съответствие на действащата подзаконова 

нормативна уредба с приложимото в тази област национално законодателство от по-висока 

степен и в създаването на стабилна подзаконова нормативна уредба в сферата на 

обществените отношения свързани с планирането, изграждането, устойчивото поддържане, 

опазването и развитието на зелената система в община Смолян 
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VI. Анализ за съответствие с правото на европейския съюз и правото на 

република България. 

 

Правно основание за приемане на Наредбата е съобразено с приложимите законови 

и подзаконови актове и актовете в ЕС,  

 

На основание чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове на заинтересованите лица 

за обществени консултации се предоставя 30-дневен срок, от публикуване на обявлението, 

за предложения, становища по настоящия проект на  Наредба за изграждане и опазване на 

зелената система на територията на община Смолян. 

 

 

 НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 

/Кмет на община Смолян/ 

 

 

 


