
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№280 

 
взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 31.01.2013 г. с  Протокол №18 

 

ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение в Наредбата за изграждане и 

опазване на зелената система на територията на Община Брацигово. 

 

Общинският съвет  град Брацигово, на основание  чл.21, ал.2 от ЗМСМА, 

предложение Кмета на Община Брацигово-Васил Гюлеметов ,становищата на 

комисиите и след станалите разисквания  

 

Р Е Ш И: 

 

Изменя Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на 

Община Брацигово както следва : 

  

Отменя  чл.1 ,ал.4 

 

Чл.4, ал.2  се изменя и става : Кметът на Общината или упълномощено от него 

длъжностно лице по реда на § 1, ал. 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за 

устройство на територията (ЗУТ) организира съставянето и актуализирането на 

публичен регистър на озеленените площи, дълготрайните декоративни дървета и 

дърветата с историческо значение на територията на общината по чл. 63,ал.1 на ЗУТ.  

Достъпът до информацията ,вписана в регистъра ,се осъществява  при условията и по 

реда на Закон за достъп до обществена информация.         

 

Чл.4,ал.3 се отменя 
 
Чл.4,ал.4 се отменя 
 

Създава се нова ал.5 Разглеждането на устройствените планове и инвестиционни 

проекти за територии и обекти на зелената система се извършва от Общински екпертен 

съвет по устройство на територията /ОбЕСУТ /. 

Създава се нов чл.5а  

Главният архитект на Община Брацигово подготвя: 

1. възлагането на етапни план-програми и програми за целеви действия за прилагане на 

предвижданията на Общия устройствен план (ОУП) на общината. 

2. възлагането на специализирани проучвания по конкретни проблеми, засягащи 

елементите на зелената система; 



3. провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки по Закона за 

обществените поръчки (ЗОП) за изработване на устройствени планове за обекти на 

зелената система при съобразяване с изготвените от упълномощените по съответния 

ред длъжностни лица за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на 

Община Брацигово и приети от Общинския съвет програми за изграждане на нови 

зелени площи." 

4. възлагането на заданията за изготвяне на програмите, проучванията и плановете по 

точки 1, 2 и 3 или ги изготвя; 

5. възлагането, когато се изисква по закон, на оценки за въздействието върху околната 

среда (ОВОС), екологични оценки (ЕО), екологични експертизи (ЕЕ), документации за 

запитване относно необходимостта от ОВОС (ЕО) и други специализирани проучвания, 

свързани с екологичните и санитарно-хигиенните изисквания при създаване и 

изменение на устройствени планове. 

Създава се нов чл. 5б.  Общински експертен съвет по устройство на територията 

/ОбЕСУТ/: 

1. разглежда и приема заданията, проучванията и плановете по чл. 5а, т.т. 1, 2, 3 и 4; 

2. разглежда и приема задания и проекти на ПУП за паркове и градини по чл. 62, ал. 1 

от ЗУТ заедно с план-схемите по чл. 62, ал. 9 от ЗУТ и по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ; 

3. разглежда и приема инвестиционни проекти за обекти на зелената система в 

територии по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ; 

4. разглежда и се произнася и по други въпроси, свързани с изграждането и 

поддържането на зелената система на Община Брацигово 

Създава се нов Чл. 5в .: 

Длъжностните лица   , определени от Кмета на Община Брацигово , за изграждане, 

поддържане и опазване на зелената система на Община Брацигово  

1. заверяват заснемането на дървесната растителност и експертното становище за нея в 

имотите, за които се изработват подробни устройствени планове (ПУП) или за които се 

издава виза за проектиране; 

2. изразяват становище и дават препоръки за опазване на растителността и извършване 

на компенсаторно озеленяване; 

3. съгласуват инвестиционните проекти по част “Паркоустрояване и благоустрояване”; 

4. извършват проверки за паркоустройствени работи към разрешени строежи; 

5. контролират качеството на дейностите по поддържане на зелените площи, за което 

съставят констативни протоколи; 

6. правят  предписания за извършване на възстановителни мероприятия в случаите по 

чл. 27  

В чл.7,ал.1 след думите от ОбЕСУТ и се добавя  и от постоянните комисии при Общински 
съвет-град Брацигово. 
 
В чл.9 се изменя както следва : Парковете и градините, обявени или декларирани за 
паметници на градинско-парковото изкуство или представляващи части от групови 



паметници на културата, се планират, устройват и опазват при спазване на Закона за  
културното наследство. 
 
В чл.10  думите „ но не по-къс от две години „ отпадат  

Създава се нов чл.15а   (1) Когато по искане на физически и юридически лица се 

допуска изработване или изменение на ПУП за имоти със съществуваща дървесна 

растителност, от тях се изисква да представят геодезическо заснемане и експертно 

становище за наличната в имота дървесна растителност. 

(2) Заснемането и становището по ал. 1 се заверяват от упълномощените по съответния 

ред длъжностни лица за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на 

Община Брацигово  

(3) При заверяване на заснемането по ал. 1 упълномощено по съответния ред 

длъжностно лице за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на 

Община  Брацигово изразява становище, дава препоръки за опазване на наличната 

в имота дървесна растителност, както и указания за извършване на компенсаторно 

озеленяване в или извън границите на имота. 

(4) Заверените заснемане и становище по ал. 3 се прилагат към проекта за ПУП и се 

съобразяват при неговото одобряване. 

Създава се нов член Чл.15б.  

(1) Молбата за издаване на виза за проектиране на строежи по чл. 134, ал. 6 от ЗУТ и 

всички случаи на свободно застрояване с плътност над нормативно допустимата по 

Наредба №7/22.12.2003 г. (изд. от МРРБ)се придружава от заверено заснемане и 

становище по чл. 15а ,ал. 1. 

(2) По изключение и по преценка на органа, който издава визата, може да се изисква 

заснемане и становище и за случаи извън тези по ал. 1. 

(3) Не се изисква заснемане и оценка при издаване на виза по влязъл в сила ПУП, при 

одобряването на който е изпълнена разпоредбата на чл.15а , както и на виза за 

надстрояване на съществуваща сграда. 

(4) Заверката на заснемането и на становището по ал. 1 се извършва от упълномощено 

по съответния ред длъжностно лице за изграждане, поддържане и опазване на зелената 

система на Община Брацигово 

(5) За строежите по чл. 12, ал. 3 от ЗУТ компетентните органи, които съгласуват и дават 

становище за наличната в имота дървесна растителност са Министерство на 

земеделието и храните и Националният институт за недвижимо културно наследство 

(НИНКН), съобразно територията, в която попада имотът. 

В чл.16 се създават    нови алинеи 3,4,5 както следва : 

(3) Когато в имота има налична дървесна растителност, проектите по ал. 1 се 

придружават от заснемане и експертно становище. 

(4)  Проектите по част "Паркоустройство и благоустройство" се съгласуват от 



упълномощените по съответния ред длъжностни лица за изграждане, поддържане и 

опазване на зелената система на Община Брацигово 

(5) В случай, че упълномощените по съответния ред длъжностни лица за изграждане, 

поддържане и опазване на зелената система на Община Брацигово не съгласуват част 

„Паркоустройство и благоустройство" от инвестиционния проект, проектът не се 

одобрява, а се връща на възложителя за преработка, съобразно дадените указания и 

решението на ОбЕСУТ. 

Създава се нов член 29а : 

(1) Собствениците са длъжни да опазват и поддържат в добро състояние 

намиращата се в имотите им растителност.  

(2) Собствениците са длъжни да осигуряват достъп до имотите си на 

упълномощените по съответния ред длъжностни лица за изграждане, 

поддържане и опазване на зелената система на Община Брацигово  за 

извършване на огледи, картотекиране и контрол. 

(3) В случай на отказване на достъп до имотите се издава заповед на кмета на 

общината по реда на чл. 194, ал. 3 от ЗУТ. 

(4) Съществуваща дървесна растителност може да се премахва по изключение 

само по реда на тази наредба. 

(5) Забранява се на собствениците на имоти, предвидени по ОУП или ПУП за 

зелени площи, да премахват или увреждат дървета и храсти  освен в случаите 

предвидени в тази наредба . 

В чл.31, ал.1  след думите  писмено искане се добавя:  въз основа на експертно 

становище. 

Създават се нови  ал.2,3,4,5, и 6 : 

(2) Срокът на валидност на разрешенията е 2 (две) години. 

 (3) Заявлението за издаване на разрешение за кастрене, премахване и преместване на 

растителност се подава до кмета на общината.  

(4) Кметът на общината разглежда подаденото заявление и издава разрешение или 

отказ, когато това е от неговата компетентност по тази наредба. В останалите случаи 

изпраща преписката на органите на Министерството на околната среда и водите 

(МОСВ) и/или на Националният институт за недвижимо културно наследство 

(НИНКН), придружена с експертно становище 

(5) Заявлението се подава от собственика на имота, заинтересовани физически или 

юридически лица, председателя на общинския съвет или упълномощени от тях лица. 

(6) Към заявлението се прилагат копия от: документ за собственост, одобрен 

инвестиционен проект, решение на общинския съвет, квитанция за внесена такса и др. 

документи. 

В чл.35 се създава нова ал.5 :  

5) Засаждането на растителност на общински терени по инициатива на граждани и 

организации се съгласува със упълномощените по съответния ред длъжностни лица за 

изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Брацигово. 



Измененията влизат в сила след влизане в сила на Решението на Общински съвет-град 

Брацигово. 

 
Гласували № по 

ред 

 

Съветници 

име, фамилия 

 

Присъствали 
„За”   „Против” „Въздържали 

се „ 

1 Анета Георгиева Рашайкова           * *   

2 Борис Пеев Малинов                    * *   

3 Веселин Атанасов Христев          * *   

4 Георги Василев Кабов * *   

5 арх. Денка Станкова Николова    * *   

6 Дима Ангелова Пашкулева         * *   

7 Димо Василев Милковски               * *   

8 Илия Георгиев Калинов    * *   

9 инж.Мария Григорова Батаклиева * *   

10 д-р Милана Истилиянова Тодовичина * *   

11 д-р Милка Иванова Кънчева * *   

12 арх. Младен Димитров Китов * *   

13 Надежда Борисова Казакова * *   

14 Рангел Тодоров Тасков * *   

15 Румяна Миткова Иванова * *   

16 Стефка Петрова Казакова * *   

17 Стоян Димитров Вълков * *   

 ОБЩО : 17 17   

               

 

 

 

                                            Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                         /Илия Калинов/ 


