нАрЕяЕА
ЗД ИЗГРДЖДДНЕ И ОПДЗВДНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЧlИНА

върБицА

Глава първа

оБtцк положЕния
Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат общесгsените отношения, сsързани с планирането,

изграждането, устойчивото поддържане, опазваRе и раэвитие на зелената система на община

върБицА

(2) Зелената система на Община ВърБицА е предназначена да подобрява хизнената среда и
облика на васелените места в нея независимо от форrtите на собственост.

(З) Обцинският

сьвет на Община ВЪРБИЦА, чрез бюджета на общината осиryрява
необходимите средства за поддържане на декоративнатa растителност в общинските зелени

Глава втора

упрАвлЕниЕ нА зЕлЕнАтА cl4cтEilA
Чл. 2. (1) Органите за улравлеяие на зелената система са Общинският сьвет на Община
ВЪРБИЦД, кметьт на Община ВЪРБИЦД и кметовете на кметства в общихата,

(2) С тази наредба се опредмяi функциите на струкryрното звено на

обцинската

админисграция за изграх(дането, поддържането и опазванёто на зелената сисrена на Община

аърБицА

Чл. З. (1) Общинският сьвет на Община ВЪРБИЦА управлява качеството на зелената система
нё обцината в съответствие € функциовалното Й предхазначение. интензитета tа поддържане
и териториалнот0 разположение на зелените площи.

(2) Струкгурно звено на общинската

адr,rинистрация на Обцина ВЪРБИЦД определя
интензитета нз поддържане на зелените плоци всяка годива преди приемане на бюджета на

община ВъРБиЦА

Чл, 4. (1) Кметът на Община ВЪРбИЦА ръководи. координира цялостната дейност

и

по

поддържане на эелената aистема на общината. организира
изпълнението на бюджета по дейносr "озелехяване" и на дългосрочните проФами за
развитието на зелената сисгеi.rа и дава указания по приложението на тази наредба.

опазване, изграждане

(2) кметьт на община аЪРБицд или оправо[!ощено от него лице по реда на ý 1, ал. З от

Допълнителните разпоредби на закона за усгройсгво на територията (ЗУТ) орfанизира
сьсtавянето и акryализирането на публичен регистьр ва озеленените плоци, дълrотрайните
декоративни дървета и дърветата с историческо значение на територията на общината по чл.
63, ал. 1 на ЗУТ,

(з) За разглемане на устройствените планове и инвестиционl]ите проекти За територии и
обекги на зеленаlа система кметът на Община ВърБицд назначава слециализиран общински
експертен сьвет по усгройство на територията по озеленяване в сьсrава мч се вклювау
членовете на ОбЕСУТ и специалЙсг/и по озеленяване.
Чл, 5. Кметовете на кметства в Обцина ВЪРБИЦД
1,

2-

изпьлняват бюфхета по дейвост "озеленяване" в часrта му за населеното място и
орrанизират провехдането на необходимите мероприятия;
изпълняват делегираните им от кйета на Община ВърБицд функции.

1

Чл,6.

Струкryрното эsено на общинската администрация за иэграя(4ане/
подqържане и
опазване на эелеЕата система на 0бцина върБицд - ( екслерт
ло оз;ленява;ето при Обцина
ВЪРБИЦА специализИрана обцинска службч no о."rч"""а*",;"р"оц"".
oio*

1,

2.
З.

4.
5.

6,

"]" op.l,

заверява заснейане7о на дървесната растителност и експертното
становище за нея в
иl,лотите/ за коит0 се изработват лодробни
усrройсгвени планове (пуп) или за които се
издава виза за проектиране;
израэява становищё и дава препоръки за опазване на
растиrелността и извъвшване на
коlrпенсаторно оэеленяване;
сьгласува инвесгиционните проекти по чаci- ''Паркоустрояване и благоусгрояване'';
извършвз лроверки за ларкоусгройсгsени работи кьм p"apur"n" arро"*";
контролира качеството на дейностите по
яа зёлените площи, эа което
'lоддържаtе
съставя кOнстативни протоколи;
праsи предписания за извършване на възстаноsителни меролриятия в случаите
по чл.

з8,

чл. 7. Ьководителят на сrрукryрвото звено на

общинската администрация за изграждане,
поддържане и опазване на зелената система на Обцина ВЪРБИLLд-:

1,

разработва и предлага на Кмета на, обцината проекr за необходимите средства за
о]едващата бюдхетна година. въз основа на определения интензитет за поддържане
на эелените площи;
2. контролира изразходванеlо яа обцинските бюджетни средсгва за изграх(дане,
лоддържане и опазване на обцинските зелени плоци;
з, съгласува визи за проучване и проектиране;

заверявэ заснемания

5,

6,
7-

в,

9.
10.

11.

и

изготвя експертвй станооища

за

сьществувацата

в

поземлените имоти расrителносТ при изработване или иэ,rенение на ПУП и при
издаване на визи за проучване и проектиране в определените с тази наредба случаи;
сьгласува инвестиционни проекти по часг "Паркоусгройбво и блаfоусгройсrво'' за
проекти и строежи за възстановяване и озёленяванё на терена към обектите на
техническата инфрасгруктура в олределените с тази наредба случаи;
дава препоръки за 0пазване на растителността и указания за извършване на
комленсаторно озеленяване;
определя режима на движение на МПС, заре)(дащи търговски и обслужващи обекrи в
зелените площи по чл, 61, ал, 4 от ЗУТ;
изготвя средносроt]ни и краткосро,,]ни програ!tи за планиране и изграх(дане на пови
зелеяи плоци;
изготвя эадания за инвестиционни проекtи за обекти на зелената сисгема, които се
вьзлагат по реда на Закона за общесrвените лорьчки;
осьцесгвява взаимодейсгвие по развитието, управлениетоl лоддържането и
опазването на зёлените плоци с длъжностни лица от обцински звена, граждански
сдр)окения, юридически и физически лица;
прави предписавия и определя размера на депоэити по чл. ЗВ за зелени плоци,
поддържани от струкryрното звено яа общинската администрация за изгра)l(дане.
поддържане и опазване на зелената система на Обцина ВЪРБИLИ

Чл. 8. Главният архитекг на Обцина ВЪРБИЦА подготвя:
1,

2.

з.

възлагаяето на етапни план-лрограми и програци за целеви дейсгвия за прилагане на
предвижданията на Общия устройсгвен план (ОУП) на обцияата;

възлатането

на специмизирани проучвания по конкретни проблеirи,

елементите на зелената систёма;

засягащи

прOвехqането на процедури за възлагане на обцесгвени поръчки по Закона
за
обцесrвените поръчки (ЗОП) или Наредбата за възла{ане на малки общес]веяи
поръчки (нвмоп) за изработване на устройствени плавове за обеfiи на
зелената
система при сьобразяване с изготвените от струкryрното звено на общинската
админисграция за изгра)tдане| поддържане и опазване на зелената систеýа и приети
от Обцинския сьвет програми за изграждане на нови зелени плоци;
2

4,

възлагането на эаданията за изготвянс
] На ПРOrРаМИТе' ПРОУЧВаНИЯТа
И плановете по
З или ги иэготвя;
възлагането| когато се изисква по зако
ТОЧКИ 1, 2 и

5,

й;; Ё;;-*","11Т# ""i"""нl-Ё;]"^ff;:#i;;":
:::i1!o-.).
"-",".",,;;
Запитъане относно
необходилlостта от овос 1Fо\ и п....
;^^,,,__'-,::_:"^'-"'
свързан и с екологичн ите, .""
J"iJ, 1".:-""т""#, irrТ,Jжfi "i
","о"""::"ý:]
изменение на устройсгвени планове.

:

ч_л.,9. Специализираният обцински експертен
сьвет по устройство на територията
ВЪРБИЦА ):

1,
2.
з.

4,

( ЕСУт-

разaлема и приема эаданията, проучванията и плановете по чл.8, т.т, 1, 2, З и
4;
разглежда и приема задания и лроекти на ПУп за паркове и грчд""" no й, Ъz,
r
ЗУТ заедно с план-схеl{ите по чл. 62, ал, 9 от зУт и по чл,
"n.
toB,
z оa ЗЙ;
и лриема инаестиционни
разгле)(да
проекти за обеlсги на"n.зелената
систеца

територии по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ;

разглеr(да

и се

лроизнася

и по

*

лруrи вълроси, свързани

лоддържането на зелената система на Обцина ВЪРВИЦД

с

в

изгра}(дането и

Глава трета
ПЛДНИРДНЕ И ИЗГРДЖДАНЕ НД ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА СПЕЦИДЛНИ
ИЗИСКВАНИЯ ЗД

опАзвАнЕ нА рАститмносттА при строитвлство й при постдЬяне нд
ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

Раздел първи
ПЛДНИРДНЕ И ИЗГРДЖДАНЕ НА ЗЕЛЕНДТД СИСТЕМА

Чл. 1о. (1) Планирането на зелената система се извършва с обц
устройсгвен ллан (ОУП)
подробни усгройсгвени планове (ПУП),

и

(2) С ОУП на Обцина ВЪРБИЦА и правилата за прилагането му се определят
територии,
усrройсrвени зони и са осrоятелни терени эа озеленяване. както и слецифични правила и
норllаlиви за тяхното усгройсгво и эасrрояване, съобразено с чл.62а от ЗУТ,
Чл, 11. (1) Заданията за изработване на ПУП на обцесrвени зелени плоци по чл.
61, ал,4 от
ЗУТ се раэглеждат и приемат от Есут-върБицА и от посгоянната ко;исия по
ТРСУ при
обцинския сьвет.

(2) По решение на обцинския сьвет или на кмета на общината l,огат
да се разглe)(дат
приемат задания
и за други видове эелени

(з) лри разгл€ждане

и

на заданията по ал. 1, с оглед хараrгера на обекта, кметът

на общината
или председатмяr на обцинския съвет могат да изискат ПУЛ
бъде поможен на
да
общесгвено обсьждане
ло реда на чл. 121. ал. 1 от ЗУТ,

Чл.12. Разрецаване на строителство и поставяне на обекти ло чл. 5б
и чл, 57 от ЗУтв
сьществуващи паркове,

градини и други зеJ]ени плоци эа широко общесгвено
ползване по чл.
61, ал. 4 от Зут се допуска само въз основа на вляэъл в сила
Пуп и на план-схемите кьм яего.

Чл.lЗ. Парковете и градините. обявени или демарирани за паF!етници
на градинскопаркоаою изкуство или лредставляsаци части от групови п"r"r"пц"
културата| се
планират, усгройват и опазват при спазване на закона эа паметниц"ru

(зпкм).

""

"u
*yniypu.u

" "уa""r"

чл.14. Новоизградевите обцински зелени плоци задължително
се лредават с гаранционен
срок. в който изпълнl,fтелят е длъжен да_отсграни
допуснатите пропуJЙп
о"
възстанови загиналата растителност. Гаранционният aро*
pu""n ""ooaa"*u"
"
Ърч"ч"о""оrо
поддържаRе, аключено в договора за изпълнение на обеlсrа.
"
""

чл, 15. При

преструктуриране

на сьщестsуваци жилищви комплекси

застрояванеlо и
уреryлирането на нови лоземлени и!лоти в тях за квартмни
паркове и rрадинi се извърчrва по
реда на чл. 22 от ЗУТ и сьобразно предвижданията на оУП.

изисквАния при сr"о"r*.r"Е ,iXT""#5X".
п".u.ствАЕми оБЕкти в
позЕл.lлЕни имоти, прЕдвидЕни зд зплвни "о
плой * iяБ-иiи"о"п и
НЕРЕАЛИЗИРАНИ

Чл, 16. (1) В изградени парковё и зелени площи по чл,
61, ал. 4 от ЗУТ не се допуска
изграr(дане на оградиl освен ако не е предвидено
с ПУЛ за пЪрка
aрЪо"rчr", np"", no
реда на чл. 62, ал, 9 от зУт,
"п"
(2) В предвидените, но неизградени паркове и озеленени
площи по чл. 61.
долускат само леки огради при условията на чл. 48. ал, 2 от зУт,

м,

4 от ЗУТ се

Чл. 17. (1) В незастроени имоти, предвидени по оУп или пУп
за зелени ллощи по чл. 61, ал.
4 от ЗУТ. коитО не са реалиэирани, мотат да се изграждат самО обекrи
по чл. 55 от ЗУТ,
лредставляващи открити обекfи за слортни дейносги и площадки
за игра и друrи подобяи
открити обеrм (летни естради, атракциони, открити изложбени гиощи
и
съвместийи
др.},
парковите функции, които заемат до 20оlо от имотите с плоц
до rooo кв. м и +ъ
с площ над 1000 -.2000 кв, }а.

о/о

с
от иtlотите

(2) За иэгра}(дането на тези обе|си не се
разрешава премахване на картотекирана дървесна
растителност.

(З) Когато за временния обект по ал. 1 се налага npeltaxвaнe lla
дървесна растителностI
визата се сьrласува сьс aпециализираната общинска с-лужба по озелёняване.
коrто дава
указания за извър!Jване на компенсаторно озеленяване в незаетата от обекrа часr от имота и
упражнява контрол по спазване на поставените условия.

(4) Не се разрецава в имотите по ал. 1 изrраждане на времении паркинги, автокьщиl

автомивки,6енэиностанции,

газостанции и други обекaи, неприсъци на парковите
бункции.

(5) Освен за посочените по ал. 1 обекrи, използването на незастроени иllоти,
предвидени эа
зелени моци, се дOпуска caмo за производство на декоративна
растителност. в този слччай
се, разрецават всички видове временни посrройки по чл. 5О, т, 2 от 3УТ,
обслужваци

дейносгта

по производство

ва декоративнd

растителносг,

(6) Одобряването на инвестиционни проекти за строежи по ал. 5 и въвеждането
им в
експлоатация се иэвършва само при условие| че отговарят на
раэрешената. сьгласно
издадената виза, функция за обслужване на дейносгите по производстЕо
на декоративна
расrителносг,

чл. l8. В засrроеfiи имоти, предвидени по оуп или пуп за зелени площи,
се
cat1o
преусrройсгво на таванско помещение по чл, 5О, т. 1-6 от зУт и вътрешно разрешава
преусгройсгво и
ремонти по чл, 5з от зУт

Чл. 19, (1) В

и,4отите, предвидени по оУп или пУп за зелени площи, които
не са
реализирани, до тяхното отч}о{(даване моrат да се поставят преместваеми обейи по чл.
56 от
зут, които общо не могатда надаишааат с-ледните
раз1,1ери:

1,
2.

до 20 кв. ,,,i - за имоти с плоц до .100О кв, м,
до 40 кв. м - за ипоти с плоц от 10ОО кв. м до 2ОOО кв. м;

(2) при посrавяне на преfiесгваемите обекти в имотите по
ал, 1 не се разрешава премахване
на дървесна растителност.

изисквАния при строитЁлств;Тl'J"Тfriп.
4

"о

прЕмЕствАЕми оБЕкти в

ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ДРУГО ПРЕДНАЗНДЧЕНИЕ (НЕПРЕДВИДЕНИ
ЗА ЗЕЛЕНИ

площи)

Чл,.2О, (1) При разрешаваяе на временни и на прёместваеми
обеfiи по чл. 55, чл, 56 и чл. 57

от ЗУТ в незасгроени

в

иltlотиl които ве са определени

по

план

за з;ленй площи, но
които има дървесна растителност, обектите се устройствен
разполаЕ!т така, че ;а се осиryри
определената с Пуп за имота минимална оэеленена
площ, при максимал;; опазваие

на

растител ността.

(2) Когато временните и преместваемите обекти по ал. 1 засягат
дървесна
площта и разполагането им се сьгласуват с общинската специализиранарастителност,
служба по

озеленяване,

(З) не се разреUJава поставяне на премесгваени обекти по
чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ в засгроени
имоти, ако посrавянето иl4 предаиr(да премахване на
дърsесна
растителност.

чл. 21. (1) когато по искане на физически и юридически лица се
допуска изработване

или

изменение на Гlуп за имоти сьс съществуваща дървесна
растйтелност, от тях се изисква да
представят геодезиqеско заснемане и експертно становище за наличната в
имота дървесва
растителност.
(2) Заснемането и становището по ал. 1 се заверяват от специализираната
общинска служба

(з) При заверяване на эаснемането по ал, 1 специализираната общинска служба изразява
становище, дава прёпоръi(й за опазване на н;иичната в иIiота дървесна раститеJtност, както и
указания за извършване на компенсаторно озеленяване в или извън границите на имота,
(4) заверените заснемане и сrановище по ал.

съобразяват при неговото одобряване.

з се

прилагат къl,! проекта за

луп и

се

Чл, 22. (1) 14олбатв за издаване на виза за проектираяе Еа строежи по чл. 1З4, ал. б от ЗУТ и
всички сltучаи на саободно застрояване се придружава от заверено заснемане и становице по
чл, 21. ал. 1.

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

заснеr,,tане и сlановище и эа случаи извън тези ло ал. 1.

(З) Не се изисква заснеfiане и оценка при издаване на виэа по влязъл в сила Пуп/ при
чл.21l каfiо и на виза за надстрояване

одобряването на коЙто е изпълнена разпоредбата на
на сьществуваща сграда.

(4) Эаверката на заснемането и на становицето по ал. 1 се извърtцва от
слециализираната
общинска служба по озеленяване.

(5) За сгроежите по чл, 12l ал, з от Зут компетентните органи? който сьaласуват
и дават
становице за валичната а иIчота дървесна растителносl, са Държавна агенция по горите
(ДДТ), Минисгерсгвото на околвата среда и водите (l'locB) или Националният
инстиiуr эа
паметяиците на кулryрата (нипк), сьобразно територията| в която попада имотьт.

(6) Заснемането и становицето по aи. 1 се сьобраэяват при издаването
на визата за
проектиране.
чл. 2з. (1) Всички инвесrиционни проекти, без тези за еднофамилни и вилни слради
и за
строежи от чJеста категория, задължително включаат част "Паркоусгройсrво
и
благоустройсгво" (сьгласно Наредба N9 4 от 21 май 2001 година за обхвата
,i*oop*u"""ro
инвестиционните
проекти) или мероприятия по възсlановяване
и озеленяване на терена ""
за
обектите на техническата и транспортната инфраструкryра сьглаa"о
iB оiiй,
"n.

5

11l[:*
заснемане
!1l

и!{ота иNlа нitлична дървесна
растителност, проею.ите по ал. 1 се придружават от
и" експертl]о становище.

.lr.:--"

по част

.'Паркоусгройсгво

и

специалиэираната обцинска служба по озеленяване.

благоусгройсгво" се

(4) В случай, че слециализираната общинска служба
по озеленяваяе

,,Паркоусгройсгво и благоусгройсrsо'. от инвестиционния
проект, проектьт
се връща на възложителя за преработка, сьобрч.по y*ua"n""ru

:j,
1 (') ПРОеКГИте
са сьобразени
с:
1.

2,

з,

4,

5,

"; Й;;;.'

пО част,,Паркоусгройсгво

сьгласуват

от

не

- се

r]e

одобрява. а

и благоусгройсrво'' се сьгласуват catio коrато

миьил{алната озеr]енена площ сьгласно издадената
виза (одобрения ПУЛ или
устройсrвена зона по ОУП);
изискванията на Наредба N9 7 от 22 декември 2ОOЗ
година за прёвила и нормативи за
усгройсгво на отделните видове територии и усгройствени зони;
сьщесгвувацата в озеленената площ дървесна
растителност;
нормите за отсгояния на растителността от сгради, съоръжения
и иЁlотtли rрвници;
биолоrичните изисквания на иэползваяите
видове.
растителни

(2) Не се считат за озеленена площ външните тераси и всички
видове леLJJеходни
транспортни
настилкиl

а настилкяlе

на тревна фуга се вмючват

имOта с коефициент от 0,8 в зависимост от вида им,

в обцата

озеленена

и

плоц на

(з) Озеленените площи върху тераси, покривни градини и над лодзецни
сгради и съоръжения
се включват в общата озеленена площ на ийота, ако според конструктиsния
проект и проекта
за вертикално планиране е осиryрен ,1очвен пласт повече от О.60 м- При ло-малък
l1очвен
слой (но не по-малi<о от 0,ЗО м) площта им се умножава с коефициент О.8.
(4) Водните площи се включват в озеленената мощ. когато надхвърлят
50 9'о от изискващата
се минимаина озеленена площ, участват с площ, уl!ножена с коефициент 0,5.

(5) Кашпите с площ повече от 0,5О кв, м площ

и

дълбочина над 0,5О м се вклю,.]ват в

озеленената плоц на имота/ като сумарната им площ се
уNножи с коефициент 0,8. Площта на
по-малките кашпи участва с коефициент 0,5.

(6) Вертикалното озеленяване (в това число перголи и
фасади) учаfiва в озеленената плош с
коефициент от 0,5 до 0.8,

Чл. 25, (1)

Г]ри съгласуване на_ часг ,,Паркоустройство

и

блаrоусгройсrво'' къN

инвесгициOнните проекти, когато е необходимо компесаторно озеленяване,
слециализираната
обцинска служба по озелеляване предписва размера, видовия сьстав
и местоположението ltly.

(2) Гаранционният срок за извършеното комленсаторно озеленяване
е най-малко

вегетативни лериода.

два

Чл.26. Разрешение за отсичане на дървесна растителност при сrроителство
се издава cal,|o
въз_основа на одобрен при услоsията и по
реда на тази наредба инвес7иционен проект,
съобразен сьс сrановището и предписанията на специализираната
обцинска сл)оlба по
Чл.27. (1) Предвидените в сьгласувания паркоусгройсrвен проект
посадъчни работи. в т,(]. и
коa,iпенсаторнOто озеленяване, когато е в поземления
or, a"
nJpu",
ПОСаДЪЧеН сезон, през който това е възможно съобразно"n
"a"rрr"",
"
"ra"о*""
организчц""a"
,u arpoLlaunaa"oro,

(2) За случаите, когато компенсаторното озеленяване е извън
поземления

илlот7 то се
извършва а първия възможен посадъчен сезон след започване
на разрешеното ло смисъла на
чл. 157 от 3УТ сгроителство в имота,
6

Чл. 28. За

устацовяване на изпълцението на паркоустрой стsен
цте рабо\и и/илй
компенсаторното озеленяване спецйализираната
обцинска служба по оэеленяване сьсЁвя
констативен лротокол,

Чл.29. (1)

гlе се издава] удостоверения за въвеr(дане в
експлоатация на строежи, за коиIо

не е изпълнена частта "паркоусгрояване и благоустрояване''
кьм

(2) Ко.ато строежьт е разрешен и се изпьлнява

""ч*"ц"о*й" npo"*r.
и въвеrкда в експлоатация по етапи,

изискването по ал. 1 важи след завършване на крайния
етал.

Глава четвърта

ПОМЪРЖАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА
чл. Зо. (1) Поддържането на зелените площи се
ръководи и осьществява от специа]rиqг по
оэеленяването, при обцина ВърбицА (специализирано общинско
предприятие, общинска

служба, концесионер, излълнител по доaовор эа възлагане на
обществен;'поръчка или др.).
То _е непрекъснат процес с агробиологичен строително-ремонтен характер,
осиryрявац
необходимите условия за комплексно функциониране ва елеa{ентите
на зелената система,

(2) ОбщйЁските зелени ллоци за широко общесгвено ползване на
всеки лет години се
подлагат на

преглед И преценка за необходимосгга от частична
на
амортизиранй биологични или благоусrройсlвени фондове. Прегледът реконструкция
и
преценкатё се
извършват от специмизираната общинска служба по озеленяване.
чл. з1. (1) слоред интензивносгта на поддържане зелените площи обцинска собственост
се

разпределят в слёдните катетории|
- представително помърх(ане;
Il катёгория - оптиl{ално поддържане;
IIi категория - средно поддържане;
IV категория - часrично поддържане;
I катеlория

(2) Поддържането на зелените площи се извършаа въз основа на
сьaласно вида и категорията на зелената плоц, повторяемосгта
сьответните струкгурни елементи,

технологични

нормативиl

и обема на работите

на

Чл. З2. (1) Организацията по изразходване на определените от Общинския сьвет средства
за
поддържа'1е на зелените ллоци по въэприетите категории и интензитет на поддържане
се
извърщаа от специализираната общинска служба по озеленяване въэ основа на одОбрените
технолоaични нOрмативи и разработените годишни технологйчни план-сметки.

чл. Зз.
площи

Контролът върry качеството на работата по поддър)i(ането на обцинските зелени

се

извършаа от специализираната обцинска служба по

налравените проверки се сьставя констативен протокол.

озеленяванеI

като

за

глава neтa
ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТёМА
Раздел лърви
ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОlЛИ
Чл. З4. (1) Всички Фа)t(дани на общината са мъжнй да опазват зелените плоци,
неэависимо
от тяхната собственосг.

(2) опазването на зеленеяите площи вкл|очваi

1.
2.

полагане на лосгоянни грижи эа подlържане в добро сьстояние на зеленитё
плоци;

недопускане на действия
унищожаване на зелените

или бездейсrвия, korfтo водят до уЕреждане
площи, настилките| водните площи
"7

и

или

парковите

Чл, З5. (1)

Обществените зелени пЛОЩИ Се И3ПОЛЗВаТ
СаИО СЬОбРаЗНО основното им
1,ал,2.

ЛРеДНазначение по чл.

(2) В обществените зелени площи се забранява:

;::ffНil"JjТil:;il#ýfi

1,

2.

з.

4.
5,

6.
7.
8,

"1i

повре)i(qането на растителността;

i|}""I::*o

ou"*uu,e,

спорт и атра(ции,

поставянето на рекламно-инфорi4ационни елементи йли
другм сьоръжения по
дърветата и в неflосредсгвена близостдо тях;
ходенето по тревните масиви в представителните зелени
площи, сьгласно уrвърден
слиськ, освен в специално обозначените за целта l,tecтa:
пре!iинаването и паркирането на Мпс, с изкпючение на тези
със саециален

режиir;
нанасянето на поsреди и преместване на парковата мебел,
сьоръжекията и настилките
около тях;

разхождането на сsобода на до14ашни любимци /кучета
определените и обозначените за това места;

и други животни

извън

замърсяването на зелените плоци, алеи, детски плоцадки и
други сьоръжения с
животински екскременти;
9. предизвикването на щум и безпокойсtво, които пречат на останалиlе лосетители;
10. изхвърлянето на отпадъци извън опреде,пените за целта сьдове;
11, сьбирането на семена, ллодове. резници /освен за общински хухди
и на лица
придружени с персонанално раэрешение от кмета на обцината/, брането на
билки;
12. насипsането на осолен сняг, пяськ и химикали в зелените площи и на
не по-малко от 1
ll от стволовете на дървета и храстиI както и върху цветя и тревни плоци, следствие
на зимното почистване и при миене и метене на тротоарите ta
уличните платна

чл. З6. (1) Провеждането на кулrурни, спортни и други обцесгвени мероприятия на открито в
зелените площи, предназнаr]ени эа обцесгвено ползване, се допуска на определените
за това
места след разрешёние на кмета на общината или
упълномощено от него лице.
(2) За прове}qането на мероприятията по ал. 1се сьбира та(са/ олределена
с llаредбата за
определяне и администриране на !lестни такси и цеви на
услуги, лредоставяни от Община
върБицА

чл. З7. (1) ползвателите на сьоръжения

и тьрговски обекти в зелените площи сd длъжни да
чистят прилежацата им територия в обхват до 5 /пет/м, какrо и да провеr(дат мероприятия
за

опазване

и

възстановяване

ха

по

и

схеиа

на

(2) Пре!аинаването на МПС, заре)(дащи тьрговски и обслркваци обекги. се извършва

по

увредената растителност

специализираната 0бцинска сл)Dкба по озеленяване.

указания

режим, определен от специализираната обцинска служба по озеленяаане.

чл. За. (1) При разрешабане на строителство, което предвижда
разколаване на зелени площи
по чл, 61. ал. 4 от ЗУТ, задължително се предписаат възстановителни
мероприятия.

(2) След извърцване на неотложни аварийни мероприятия
на инженерната инфрасгрукryра в
зелени площи ло чл. 61, ал, 4 от Зут се дават задължителни fiредписан}iя
за възстановителни
мероприятия и се определя срок за изпълнението им.
(З) Възсгановителните мероприятия са Jаi сметка на въэложителя,
като за целта се внася
гаранциовен депозит, който се възстановява или задържа в
зависиr,4ост от сьстоянието на
зелените площи след приключването на възстановителните
работи,

Раздел втори
ОПАЗВДНЕ ПА ДЕКОРАТИВНАТА ДЪРВЕСНД И ХРАСТОВА РАСТИТЕЛНОСТ

чл. з9. (1) декоративната дървесна и храстова растителност на територията
на
ВЬРБИЦд се опdзва ,lo
на ldэи
реда

наредоа,

8

община

се отнася за растителността в имоти,
!]]_]1191ryп"а0,
"е s обеюги-паметници
ЗеМИ От гОРСкиЯ фонд,
на културата

попадаlли в защитени територии,
оругЙ,'a" *оЙ има слециален

"n"

(З) Единични дървета, обявени за .'исrорически.'
или за .вековни и забележителни'' извъ}г
обекти-паметници на кулгурата или зацитени
територии, се опаэват по лредвидения
ред в
закона_ за паметниците яа kултурата и
музеите (зпкм), в закона за биологичното
разнообразие (ЗЬР) и в Закона за зацrrените територии (ЗЗI).
ч,л. 40. (ц Собсгвеяиц,frе са длъжни
да опазват и поддържат в добро гьстояние наиирацата
се в имотите им растителност.

(2),Собсгвениците са длъжни Аа осиryряаат
достьп до имотите си на коi4петентните о]ужители
от специализираната обцинска слр(6а за извършваве
на огледи, картотекиране и контрол.

(З) В случаЙ на отказване на достьп дО имотите се иэдава
заповед на кмета на общинаrа по
на чл, 194. ал.
реда

З от ЗУТ.

(4) Съцесгвуваца дървесна растителност може
Аа се премахва по изключение само ло реяа

на тази наредба.

(5) Забранява се на собсгвениците на имоти, предвидени
по оУП или ПУл за зелени плоци. да
премахват, освен в случагге по чл. 41, или
уврех4ат дървета и храсти.

(6) При изграждане на обекти с временен и лостоянен стат}т
сьществувацата
се
опазва при условията и рёда на Раздел sтори и Раздел трети от Глава трета расrителност
и Ьаaдел,рети о,
Глава четвърта.

чл. 41. Всички собсгвеници са длъжни да следят за наличие в имотите си ва болни
изсьхнали
дървета, преllстаsляваци опасност

и

за

и1.4уществото, здравето и живота на
гражданитеl и да ги премахват своеврелённо и за своя cr,ieтKa по
рёда на чл. 45. ал. З,

чл.42, (1) за

осйryряване на олтиltlални усJlовия за развитие на
дървесната и храстова
растителност. тя следва да се засажда на нормативно изискващите се минимални отстояния от
сгради, сьоръжения и имотни (реryлационни) aраници.

(2) Засаждането на растителност на общински терени ло инициатива на грах(дани

организации се сьгласува със специализираната общинска служба по озеленяване.

прЕмАхвАнЕ или

пilзf;ЁiJill

Чл.4З. (1)

"о

и

"o.."r.n"o",

На територияга на Обцина ВЪРБИЦА се забранява отсичане или
иэкореняване на
дълготрайни дьрвета и храсти, независимо от собсгвеносrга им,

(2) По изключение растителността се преi4ахва в следните
случаи:
1,

при наличие на изсьхнали и болни дървета. издънкова и cal4oнacтaнeнa
растителност,
особено в основи на сгради и сьоръжения, какIо и
дъраета, застраtlJаващи сиryрността
на гра)qlаните| безопасносгта на движението/ сградите, сьоръценията
и инженерната
инфрасгруlсгура;

2,

з.

при рекоrструкция на същесгвуващата растителност
провещдане на санитарни сечи по
утsърдени проекти;

плоциI при

при строителство на сгради| сьоръжения, пътища и обекги на инженерната
инфрасгруrrура при доказана невъзможност за запазването
им. след одобряване на
инвестиционния прOекг
при премахване на последици от природни бедсгsяя, производстаени
аsарии, в т,ч.
аварийни реrпонти на подземни комуникации и инженерни
сьоръжения.
9

(З) Касrрене на дълrотрайни декоратйвни
дървета и храсrи, независrlмо от собсгвеносгrа им,
се допуска при доказана необходимосr въз основа
на експертно
становице.

Чл,44. (1)

Писмено разрешение за преместване, премахване
или кастрене на декоративнЕL
дъраесRа и храстова растителност се издава от кмета на общинаrч
опрч"о"ощ""о * n"aoдлъжностно лице, въз основа на експертно становище.
"n"
(2) Срокьт на валидносl на разрешенията е 1 (една)
година.

Чл.45. (1)

Когато на физически или юридически лица се издават
разрешеяия за преitахване
или лреl4естване на общинска декоративна
на
растителностI
засегнатата
растителност
се
лрави оценка,

(2) В разрешевието се вписват размерът на обезщетението
и задълженията rьм обцината,
произtичаци
от дейностm по отсичането.

(З) дърветата и храстите по чл. 4З, ал. 2, т. 4 се премахват незабавно
от собсrвеника или от
аварийните служби, като за сьстоянието им и аредприетите мерки
се сьставя констативен
протокол от общинската администрация. За премахването им собсгвеникьт
на терена
уведомява в тридневен срок слециалиэираната обцинска слrr(6а по озеленяване
при всички
случаи, Нипк - за обеfiи-ламgгници на кулryрата или тяхната среда, Риосв
- за дърветаl
обявени за защитени,
(4) собсrвеницй яа частни имоти не заплацат обезщетение за отсечена
растителност в техния
недвижии имот, освен в случаите по чл.4З, ал, З.

Чл. 45, (1) Огрязването на мони, преместването и преi4ахваяето на обцинска
декоративна

растителносг, за която има писмено разрешение, се извършва за сметка на собсгвеника и/или
на заинтересованото лице,

(2) Дървесината, добита при отсичане на расrитёлност

с

разрешение за премахване, се

маркира с марка собсгвеносг на общината И за транспортирането й се издава позволително.
за което се сьбират такси,

Чл, 47. (1) Споровете между собсrвениците за отсичане на дървета. намираци се

на

отстояние от сьседен чуr(д имот| по-малко от допустимото от закона, се
решават по съдебен
ред,

(2) По реда на тази наредба се разглеждат и разрешааат искания за отсичане на
корени или
клони на дървета, преминааащи в съседен имот.

(З) Процедурите по премахване на расrителносl в съсобсгвен иNот и в
дворната част

на

етажна собсгвеносг се провехдат при условията и по реда на таэи наредба при сьгласие на
собсвениците, постигнато ло предвидения ред в Закона за собсгвеносгта,

(4) Всеки сьсобственик или собсrвеник на обект в етажна собсrвеяосr може
да иска ло
сьдебен ред пре}!ахването на растителност| която влошава недопустимо
условията за
лолзването на неговия иt4от,
чл. 4а. (1) заямението за издаване на разрешёние эа кастрене, премахване и преместване
на расгителност по Раздел трети се подаsа до кмета на обшината-

(2) кметьт на общината разглеr(да подаденото заявление и издава
разрешение или отказ,
когато

това е от неговаIа компетентност ло тази наредба, В осганалите случаи
изпраща
преписката на органите на Министерсгвото на околната среда и водите (МОСВ)
и/или на
Националния инститrr за паметниците на кулryрата (НИПК), придруж;на
с експертно
становище,

(З) Заявлението се лодава от собственика на имота, заинтересовани
физически
юридически лица, председателя
на обцияския сьвет или упълномоцени от тях лица.
10

или

(4) Къи заявлението се прилагат
копи]
проект, решеrие на oorn"o""."uui,'J""Ti"#::ж:"::.,TH""1;iiЗiiil-1l***"*"

глава rлеста

контрол. оБЕзщЕтЕния' АдминистРАтиВно_нАкАзАтЕлни

РДrпоРЕдБи _

Чл, 49. Контролът по излълнението на тази наредба
се осьществява от кмgга на Обцина
вЪРБИЦд, ресорния заfiестник-кмет на О6_цина
ВЪРЬИЦД. *""ri""i"
Й"i-"u oб*n""ru.
на специализираната обцинска
""
" o"p"*u""
;;--";;;;;"Ъ'"'"

-у";"

:;ff:i#ji

"

(1) 3а всички лричинени щети на елементите
на зелената сисrема на Обцина
- растителност и сьоръжения, виновните лица, освен глоба, дмжат
обезцетение s
достатьчен эа възстановяването

:a:_59:
ВЪРБИЦА
размер,

им,

(2) Обезцетението не се дължи, ако в определен
от специмиэираната обцинска служба по
озеленяаане срок виновните лица възстановят причинените
щети
(З) В случаите, когато без съгласието на собсrвеника
се премахват дървета и храсти, които не
нарушават нормативните отстояния от сградиI съоръжения
и имотни iрч""ц" rr" не сьздават
сьщественй пречки эа инженеряите !tрежи. причинителяг на
щетата е дльжен да загиати на
собсгвеника
обезщетение,

В тези сjучаи.

се усrановява по съдебен ред.

при липса

на сьгласие,

размерът

на обезцетението

(4) В случай на иэдадено разрецение за строеж, съгласно изискванията
на 3ут се засяга
дървесна растителност, която пречи на строителяа инициатива, сьщата се премахва
със
заповед на Кц€та на Общината след преценка от назначена
комисия за конкретния случай
сьгласно чл.94 ал.2 от аодзаконовите нормативни акгове по
усгройсrво на територията
на

отстояние от границата на сьседния имот както следва:
- за ниски дървета / с висоl]ина до 2.5Ом./

на 1,о0 м,

- за средно високи дьрвета / с височина до 5,00

м./ -

на 1.5О м.

-

на З,00 м.

- за високи дървета с височина над 5.00 м.

(5) Не се дължи обезцетение при преlt,ахване на
дървета, коиго в резултат на природни
бедсгвия, аварии и др, сьздават непосредствена опасност за
живота и здравето на

(6) Замърсени участьци на оэеленени плоци по чл. 61, ал.
4 от зут се почистват от
нарушителите за тяхна сметка, При отказ това се извършва
от специализираната обцинска

слукба по озеленяване за сметка на нарушителите,

Чл. 51. (1) НаруL!енията по тази наредба се констатират
админисrративн0 яарушение, сьстааен от
длъжностни лица от
определени сьс заповед на кмета на обцината.

с

акт за установяване

обцинската

на

администрацияl

(2) В слуqаите на нарушение на тази наредба,
актовете за установяване на админис-тративно
нарушение могат да се сьставят и от служители на
l,]инисгерсгвото на вътрецни7е
работи,
които могат да налаrат санкции по pel]a на чл. 52, ал, 5.

(З) Въэ основа на акта за установяsане ва админисгративно
нарушение кметът на обцината
издава наказателно постаноsление.
(4)

Установяването

на

оаределянето на наказателно-отговорните лица.
_
издаването,
обжалването и изпълнението на наказателните постановления
a" n"u"p*uur no
реда на Закона за адilинистративните нарушения и наказания.
нарушенията|

1i

(5) лри усгановяване, нарушения свърэани с
растителност и територии, обявени за защитени
природни обекти, се налагат от орrаните на Мосв.
(6)_Н.арушенията свъртни с нелравилно лреItlинааане
и паркиране на IЧПС в зелени ллоци сgустановяааТ по реда на Наредбата за организациЯ на автоl,tобилнотО и пешеходно
движ;ниi
на тёрлfторията на община ВърБицА, Наредба 1 за ладдържане
и опазване на общесгвения
ред в Община ВЪРБИL]Д или друг нормативен акт.

(7) Нарушенията свързани с монтиране без
разрешение в эелени плоци на преместваеми
сьоръжения, рекламно инфорilа[lионни елементи. палаткй, каравани и
други се установяват
по реда на Наредба за реда и уa-ловията за изграждане на временхи
открити обекти и
постааяне на лреместваеми сьоръжения на общинския сьвет на обцина ВърБи[rА
Чл. 52. (1) наказва се с глоба от 5О0 дО 1ООО лв., ако не подлежи на
по,тежко наказаниеI
лице, което:

1-

2,
З.

като излълнител на новоизградени зелени площи в определения гаранционен
сроk не
отстрани допуснатите пропуски и недостатъци и не възстанови загиналата
растителност;
отсече повече от вормативно определения или допустимия броЙ дървета;
сьздава

нерегламентирани

сметища

в територии

и имотиl

предвидени

за

озеленяване.

(2) Наказва се с глоба от 100 до 5О0 лв,, ако не подлежи на по-тежко наказание лице,
което:

1.

упражнява спортоsе в парковёте и градините извън определените за това места, с
което застрашава посетителите;
2, пуска на свобода кучета или други домашни животни в зелени ллощи, лоrrяниl цветни
фиryри и детски ллощадки;
з. развея(4а кучета или други домашни животни в зелени плоци или не сьбира техните
екскременти;
4. пуска на паша до1.1аl]JнИ животни, прИ което се уницожават зелени площи и
декоративна растителност или коси трева без разреuJение;
5, предизвиква щуп и безпокойство/ които пречат на посетителите в обектите на
зелената система;
6. замърсява зелените площи с отпадъци от всякакво естество;
7, извършва продажба без разрешение в зелените площи на вси.,]ки видове стокиI
извършва услуги или устройва забавления;
8. орrанизира и провеrкда мrmlнги, сьбрания, кулryрни, спортни или други обществени
мероприятия на 0ткрито в зелените площи без разрешение;
9. чупи или повреr(да сьоръжения за игра в зелени ллоци и друга паркова lt!ебел;
10, поставя по дървета g общесгвените зелени площи реклаино-информационни елементи
или други сьоръжения.
(З) За други нарушения на тази наредба на виновните лица се налага глоба
от 100 до 5О0 лв.

(4) При къпане в паркови водни ллоци и използване на плавателни сьдове, освен
разрецените за това l.4ecтa, се заплаща глоба от 1О0 до 50Олв,

в

(5) При явно маловажни

случаи на наруцаване на тази нарёдба не се сьставя акт за
установяаане на нарущение, а се налагат aлоби по реда и s разйера| предвиден с чл. З9, ал. 1
и м. 2 от закона за ад!lинистраlивнит€
нарушения и наказания.

(6) Когато някое от нарушенията по ал, 1 е извършено от едноличен търговец
или от
юридическо лйце. се налага имуществена санкция в
размер от 1000 до З000 лв., а за
нарушение по ал. 2 - от 1000 до 2000 лв.
(7) Получените приходи от прилагане на санкции в сьотаетсгвие Наредбата
с
за изграждане и
опазване на зелената систеиа на територията на Община ВърБицд
да се използват целево за
подобряване на эелената система в обцина ВЪРБИLИ.

|2

допълнитЕлrи рАзпорЕдБи
ý 1. Основа на
предназначеяи

зелената систена са о:

за трайно задоволяв""'""ТТl""fl:,Ч

общинско эначение - паркsве, градиниl
улично озеленяаане.

ý 2. По оlисьла на
1

тази

;"","'#;ji""TТfi :-:ff :"1";

аредба:

'Декоратиsна расrителносr' (вегетативни елемекги), qялото
е
декоративно растително
разнообразие - дьрвета, храсти, цБетя и треsиr BкJiolreHo
в зелеяите площи/ в
васажденията по алеи] улици и плоцади и в
нёдвижимите иrпоти на държавата,
общината, юридиче(ки и физичёски лица. "Дълготрайна

o"-"i"ri".-"
всички нестни и чух(дозеa.rни декоратив!]и видове.
чJироколисгни и иглолисгни дървета
декорат""-"

."

и храсrи.

2,
3-

"интензитет (сrепен) на поддържане'. е повторяеr]остта на
видовете дейносги сllор€д
технологичните нориативи в олредёлената категория
озеленена площ,

-Специалиэираяа служба пО оэеленяване'' е ...... (отдел, звено или
др.)
обцинската ад инисграция.

къi,,

ý З. Експертното становище за сьстоянието на рас7ителността се ,зтотвя от специалисг
-

ландtIJафтен архитект или лесоинженерl и сьдърr(а:
1.

определяне ме-юполо)Gнието и собствеяосгта;

2.

определяне

височина 1

на

декоративния

вид

и сьстояние

-

възраст,

диаметър

на

стволd

на

от лочаата! диаметър на короната, сриентировъчна височинаl
жизнеr]остта на декФративнх' вид, преценка за эдравослaвното съaтояние
на сгьблото,
моните, листната йaaal си1.1птони на эаболяване, наличие яа вредmели, влияние на
1,1

екФлогичните условия на околната среда;

заключение с конкретни п9едложёния - да се запаэи и да се проведат нероприятия
за
подобряване на неrовото съсlояние, да се преиести, да се премахне или
се
подýени
да
с друг екзенпляр.
ý_4, Отсfоянията на декоративната расгителност от въздушни електропроводи и
др. енерrийни
обекги, се опрqделят сьгласно Наредба N9 16 от 9 юни 2004 год;на
a" a"p",.aryanru
енерrийните о6€fiи.
"u

прЕходни и здключrlтЕлни рдзпорЕдБи
ý 5. В три несечен месе{]ен срок от влизане в сила на тази наредба, Общинският сьsет на
Община ВЪРБИЦд приеиэ изменейие и допьлнение на Наредбата за адNинистративните
такси
и цени на услуги в община вЪРБИцА, с които се определят таксите
по нея. наредба N91 за
поддържаtsе и опазваliе ча обцесlвения
ред в Обцина ВЬРБИЦД,

ý 5, С-лед одобряване на ПУП и/или на плая,схеми зё разполагане на л!,енестваеllи
сьоръжения по qл. 62, м, 9 оi ЗУТ, всички заварени Б общинските
оэеленени ллощи
преместваеfiи обекaи. коrто не са лотвърдени с тези llraяo9e
и/или ллан-схеми,
се пOемахват.

ý 7. наредбата се издааа на осноааняе t]л.2о, чл, 21, ал. 1. т, 1з и чл,22,
ал, 1от 3мсМА и
чл, 62, ал, 10 ва ЭУТ и ализа в сила s т
срок от датата
риднеаен
на публикуването
й в еяин
dестен

ежедневник.

Нбредбата в приота с Р9щеняе N&6J по прото!(ол N910 от 15 08,2ОО8r.

];

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ý 1. Основа на зелената система са (
предяазначеяи за трайно задоволявj'""ХТ"*;""#:,*;

;x#J;"T;""il.Tff:":ж"*";

обцинско значение - паркове. градини,
улично озеленяване.
ý 2. По сt,tисьла на тази нареяба:

1,

2,

З.
ý З,

"Декоративна растrfrеrtност'' (вегетативни елементи),
е цялото декоративно растително

разнообразие - дървета, храсти, цветя и треви, включено в зелените
площи. в
насахqенията по алеи/ улици и площади и в неllвижимите
имоти на дьржавата,
общината, юридически и физически лица. "дълготрайна
декоратиsна ра;и;елност'' са
всички местни и чумоземни
и храсти.

декоративни

видове? цJироколисгни

и иглолистни

дървега

"Интензитет (сгепен) ва поддържане'' е повторяемостта на видовете
дейносrи според
технологичните нормативи в определената категория озеленена

..Специалиэирана служба по озёленяване''
общинската админисграция.

е

.,,,.. (отдел,

площ,

,""io

"r"

oo.1

"",

Екслертното становище за състоянието на расrителността се изготвя
от специаrист

ландuJафтев архитеfi или лесоинженер, и съдьржа:

1.
2.

-

Определяне месгоположението и собственосгта;

Олределяне на декоративния вид и сьстояние - възраст,
диаметър на ствола на
височина 1 м от почвата. диаметър на коронёта, ориентировъчна височиtа/
жизнеността на декоративнl.{я вид| преценка за здравосповното съсгояние на
сlъблото,
кпонитеt листната llaca, сиt{птоllи на заболяване, наличие на вредители,
алияalие ва
екологичните усJlOвия на околната среда;
З. Заключение с коякретни предложения - да се запази и да се проведат мероприя7ия
эа
подобряване на неговото сьстояние, да се премести, да се преa'tахне или
ла се подмени
с друг екземпляр.
ý_4. Отсrоянияга на декоративната растхтелност от въздушни електропроводи и
др. енергийни

обекги се определят сьгласно Наредба N9 16 от
енергийнгrе обекти,

9

юхи 2ОО4 год;на a" a.pu,n

prr"

"u

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РДЗПОРЕДБИ
ý_5. В три месечен месечен срок от влизане а сила на тази яаредба, Обцинският сьвет
на
община ВЪРБицА приема из}4енение и допълнение на Наредбата'за
аjми"""rрч.""""r" rч*a"
и цени на услуги в Община ВЪРБИLЦ, с които се определят таксите
по нея. Наредба N91 за
поддържане и опазване на общесгвения ред в Обцина ВЪРБИtЦ,

ý 6. След одобряване на ПУП и|или на план-схеми за разполаaане ва лреместваеми
сьоръжения по чл. 62. ал. 9 от ЗУТ, всички заварени
в общинските оэеленени плоци
премесгваеми обекlи. които не са потвърдени с тези лланове
и/ил" nru"-ou"4 au npu""*uur,
ý 7. Наредбата се издава на основание чл. 2О, чл. 21, ал,1. т. 1З и чл, 22,
ал. 1 от ЗМСМА и
чл. 62, ал. 10 на ЗУТ и влиза а сила в тридневен срок
от датата ва публикуването й з един
местен

ежедневник.

lз

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ý 1. основа на зелената систе а са озеленените плоци эа lllироко
обцес-sено
преllназяачени за трайно задоволяване на
общесгвени

общинско значение - паркове, градиниl
улично озеленявilне,

ползваяе,

"оrр"d*;;;;;;;оналяо

или

ý 2. l']o смисьла на тази наредба:

1, 'аекорdтивна
разнообразие
васахденията

расrителяост- (веге-гативни еле,4енп,1)l е цялото
декоративно расrително

- дървета, храсти, цветя и треви, вкJllочено в зелёвите плоци,
по

алеи?

Улици

и

ллощзди

и

в

недвижимите

имоти

на

в

община-lа. юридически и
..Дмготайна
физически лица.
декоративпu расiитеr,но.r'. са
вaички tlестни и ч}2(доземни декоративци видове|
цироколисгни и иглолис.ни дърsета

2.

и храсlи,
"Инlензитет (стелен) яа поддържаяе'' е повторяемосттэ
на видоsете дейносги

технологичните

З,

дър)*аватаt

норl.{ативи в определената

категория озеленена площ.

"Слециализирана служба пО озеленяваllе'. е ,..,., (отдел, звево или др.) кьм
общияската
админисrрация.

ý З. Екслертното сlановице за сьстоянието н. раститмността се

ландщафтеч архитекr или лесоинженер. и сьдържа:

1.

2.

З,

изaотвя от специалист _

Олределяне ьaесгоположението й собсrвеносгга;

определяне на декоративния вид и сьстояние - въэраст,
диацетър на ствола на
височина i п от поч9ата, диаметьр на kopoнaтal сриентировъчна
височина,
жизнеността на декоРативния sид, преценка за здравословното сьстояние
на Фъблото,
клонитеl листната l4aca] сииптони на заболяване, наличие на вредителиl
влияние на

екологичните усJlовия на околната среда;
За&пючение с конкретни предложевия - да се запази и да се провеяат
мероприятия за
подобряване на яеговоm сьaтояние, да са преi4естvl
да се лреюхне или да се поднени
с друг екзе}lпляр.

ý_4. отсrоянията на декоративната раст}raеляост от въздушни електропроводи и
др. енергийни
9 юни 2ООС iодина rЬ a"р"".у."r" *u

обекrи_се олределят rъrласно Наредба N9 16 от
еяергийните обекги,

прЕходни и зАключитЕлни рАзпорЕдби
ý 5. В три Mecet{eн месечев срок от влизане в сила на таэи нар€дба, Обцияският сьвет на
общива 8ьрбицА приема извеяение и допълнение на наредбата
зё аАминистративниlе такси
и ценй на услуrи в община Върбицд, с които се опредмят
таксите по нея, Наредба N!1 за
поддържане и олазваяе на общесгвения
ред в Община ВЪРБИЦД.

ý 6. След

одобряване ча Пуп и/или на ллан-схеми за
разполагане на преместваеми
сьоръжения по чл, 62, ал. 9 oi ЗУт, вси!кl| заварени
в
обцинските озелеffени площи
премесrааеми обекrи. които не са лотвърдени с тези планове
и/или

ман

схеltlи, с€

пренахват.

ý.z, Нарqдб4та се издаеа яа осяование чл. 2.О, чл, 2]./ал, 1, т..,!Э и чл. е2,
м, { от 8{il€t-+А и
чл, 62, ал. 10 t]a ЗУТ и влиза в сила в rГРИДНеаеН СРОК
ОТ ДаТаТа |ia ПУбЛИКУването й в един
месген ехеднёвник.
НарЕдбата е лри9rа с РечJеяио NJoбl ло проrокол М10 оr 15 08,2ОО8r

]э

