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Р Е Ш Е Н И Е 
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Протокол № 46 от 04.04.2019 година 

ОТНОСНО:  Предложение от Анка Хаджиева  – Председател на Общински съвет при 
община Кричим, относно 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 год. на Общински съвет при община 
Кричим. 
Вносител:  Анка Хаджиева  – Председател на Общински съвет при община Кричим. 
Докладва:  Анка Хаджиева  – Председател на Общински съвет при община Кричим. 
Становища: ПК по местно самоуправление, обществен ред и законност; ПК по бюджет, 
финанси, европейски програми и проекти, местно развитие; ПК по устройство на 
територията, инфраструктура, благоустрояване, строителство, енергийна политика, 
общинска собственост и комунална дейност и  ПК по социални дейности, образование, 
култура към ОбС. 

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.» 

§ 2. Изменя чл. 27, както следва: 
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„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 № 387, 
взето с протокол № 46 от 04.04.2019 г. на Общински съвет при община Кричим, и влиза 
в сила от датата на влизане в сила на решението за приемането й.” 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие 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, като взе предвид мотивите, фактическите и правни основания в 
Предложение с вх. № РД-01-08-79/18.03.2019 год. от Председателя на Общински съвет 
при  община Кричим, положителните становища на постоянните комисии към ОбС – 
Кричим: ПКМСОРЗ, ПКБФЕППМР, ПКУТИБСЕПОСКД и ПКСДОК, и с цел постигане 
на съответствие на действащата подзаконова нормативна уредба с приложимото в тази 
област национално законодателство от по-висока степен и създаване 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. 

Общ брой общински съветници: 13 
Брой присъствали на гласуването: 12 
ГЛАСУВАЛИ:  
„ЗА” –  12; 
„ПРОТИВ” –  няма; 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 

Протоколчик:  
/Кр. Манолова/ 

              Председател на ОбС:……………. 
                                  / А. Хаджиева / 

АХ/КМ 


