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Мотиви и Проект  
на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 

изграждане и опазване на зелената система на територията на 
община Кричим 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 8, чл. 26, ал. 3 и ал. 4 и чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните 
актове, в изпълнение на чл. 77 във връзка с чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от 
Административнопроцесуалния кодекс, предоставяме на вниманието на 
обществеността в община Кричим в регламентирания 30-дневен срок, считано от 
15.02.2019 г. от обявяването на интернет страницата на Община Кричим: 
www.krichim.bg, за обсъждане, становища, предложения, мнения, възражения, 
препоръки и др., по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 
изграждане и опазване на зелената система на територията на община Кричим, 
приета с Решение № 52, взето с протокол № 10 от 26.06.2008 г., посл. изм. с 
Решение № 320, взето с протокол № 37 от 30.07.2018 г. на Общински съвет при 
община Кричим, като такива могат да бъдат предоставяни на e-mail: 
obs_krichim@abv.bg и/или kmet_krichim@abv.bg, или в деловодството на Общински 
съвет при община Кричим на адрес: п.к. 4220 гр. Кричим, общ. Кричим, обл. Пловдив, 
пл. „Обединение” № 3. 

МОТИВИ: 

В съответствие с разпоредбите на чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове, 
към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба изграждане и опазване 
на зелената система на територията на община Кричим, приета с Решение № 52, взето с 
протокол № 10 от 26.06.2008 г., посл. изм. с Решение № 320, взето с протокол № 37 от 
30.07.2018 г. на Общински съвет при община Кричим, прилагаме съответните мотиви, 
както следва: 

І. Причини, които налагат приемане на Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на 
община Кричим, приета с Решение № 52, взето с протокол № 10 от 26.06.2008 г., 
посл. изм. с Решение № 320, взето с протокол № 37 от 30.07.2018 г. на Общински 
съвет при община Кричим: 

В действащата към настоящият момент Наредба за изграждане и опазване на 
зелената система на територията на община Кричим, са констатирани отделни текстове 
или части от тях, които са в противоречие с някои законови разпоредби – ЗУТ, ЗДвП, 
ЗВМД и ЗУО, поради което е необходимо да се синхронизират разпоредбите на 
местната Наредба с действащата нормативна уредба от по-висша степен. 

ІІ. Цели, които се поставят:
Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за изграждане и опазване на 

зелената система на територията на община Кричим, има за цел да синхронизира 
местната Наредба и чрез актуализацията да я приведе в съответствие с нормативни 
актове от по-висока степен на действащото национално законодателство, на 
обществените отношения свързани с планирането, изграждането, устойчивото 
поддържане, опазването и развитието на зелената система в община Кричим. 
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ІІІ. Финансови средства: 
Не се предвижда да бъдат ангажирани финансови средства по прилагането на 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за изграждане и опазване на зелената 
система на територията на община Кричим. 

ІV. Очаквани резултати:
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 Кричим. 

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 
Приемането на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за изграждане и 

опазване на зелената система на територията на община Кричим, приета с Решение № 
52, взето с протокол № 10 от 26.06.2008 г., посл. изм. с Решение № 320, взето с 
протокол № 37 от 30.07.2018 г. на Общински съвет при община Кричим, ще 
синхронизира подзаконовата нормативна уредба, действаща на територията на община 
Кричим в засегнатата област и с норми на Европейския съюз, в чието изпълнение са 
приети и действат нормативните актове от по-висока степен, с които е съобразено 
предложеното изменение на Наредбата.  

VІ. Правни основания: 
Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за изграждане и опазване на 

зелената система на територията на община Кричим, се приема на основание чл. 21, ал. 
2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, при спазване 
изискванията на чл. 76, ал. 3, чл. 77 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, 
чл. 8 и чл. 28, ал. 1 от Закона за нормативните актове. 

ПРОЕКТ: 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с чл. 62, ал. 10 от Закона за устройство на територията, при 
спазване изискванията на чл. 76, ал. 3, чл. 77 и чл. 79 от Административнопроцесуалния 
кодекс, чл. 8 и чл. 28, ал. 1 от Закона за нормативните актове, Общински съвет при 
община Кричим,  

РЕШИ: 

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за изграждане и 
опазване на зелената система на територията на община Кричим, приета с Решение № 
52, взето с протокол № 10 от 26.06.2008 г., посл. изм. с Решение № 320, взето с 
протокол № 37 от 30.07.2018 г.на Общински съвет при община Кричим, както следва: 

§ 1. Изменя и допълва чл. 9, ал. 1, както следва: 
„Чл. 9. (1) Разрешаване на строителство и поставяне на обекти по чл. 56 и 57 от 

ЗУТ в съществуващи паркове, градини и други зелени площи за широко обществено 
ползване по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ, се допуска само възоснова на влязъл в сила подробен 
устройствен план и на план-схемите към него. Преместваемите обекти по чл. 56 от ЗУТ 
не могат да заемат повече от 10 на сто от площта на имота.» 
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§ 2. Изменя чл. 27, както следва: 
„Чл. 27. При навлизане, спиране или паркиране на МПС в обектите на Зелената 

система на общината, освен на разрешените за целта места, се заплаща глоба от 50 до 
200 лв.” 

§ 3. Изменя чл. 29, както следва: 
„Чл. 29. При пускане на свобода на кучета в озеленени площи, по детските 

площадки, поляни и цветни фигури, се заплаща глоба в размер на 100 лв.” 

§ 4. Изменя чл. 33, ал. 1, както следва: 
„Чл. 33. (1)  При замърсяване на озеленените площи с отпадъци от всякакво 

естество, се заплаща глоба от 300 до 1 000 лв. за ФЛ и имуществена санкция в размер 
от 1 400 до 4 000 лева за ЮЛ и ЕТ. ” 

§ 5. Създава се нов § 6 към ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ, както 
следва: 

„§ 6. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за изграждане и опазване 
на зелената система на територията на община Кричим, е приета с Решение № ...., взето 
с протокол № ..... от ............2019 г. на Общински съвет при община Кричим, и влиза в 
сила от датата на влизане в сила на решението за приемането й.” 

ВНОСИТЕЛ НА ПРОЕКТА: Анка Хаджиева – Председател на Общински съвет Кричим  


