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СПРАВКА
От 22.04.2019г.
За постъпили мнения, становища и предложения във връзка с предложение за
приемане на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на
Община Търговище публикувана на 22.03.2019 г.

Настоящата справка е изготвена съобразно разпоредбата на чл. 26, ал. 5 от Закона за
нормативните актове
Постъпило е предложение с вх. № 48-00-200/18.04.2019 г. с цел усъвършенстване на
уредбата..
Във връзка с постъпило предложение с вх. № 48-00-200/18.04.2019 г. за промяна в следните
текстове вносителя на Докладната записка приема направеното предложение само в т.4, т.7,
и т.9 от горепосоченото предложение.
По т.4- допълнение в чл. 25, ал.1 „дендрологичен опис и фитосанитарно състояние“ и
да стане: „Когато по искане на физически и юридически лица се допуска изработване или
изменение на ПУП, за имоти със съществуваща дървестна растителност, заинтересованите
лица представят геодезическо заснемане и дендрологичен опис, експертно становище за
фитосанитарното състояние за наличните в имота дървета и храстова растителност.“
По т.7- повторение на текстове в чл. 36, т.9 и т. 16.
По т.9 – в чл. 38, ал. 1 и чл. 36, т. 19 разпоредбите се повтарят.
Чл. 36, ал.2 става с 24 точки, поради отпадането на две от тях, а именно т. 16 и т. 19,
като се променя и номерацията на точките.Да се четат по следният начин:
т. 17 става т. 16,
т. 18 става т. 17,
т. 20 става т. 18,
т. 21 става т. 19,
т. 22 става т. 20,
т. 23 става т. 21,
т. 24 става т. 22,
т. 25 става т. 23,
т. 26 става т. 24.
ОБОСНОВКА НА НЕПРИЕТИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
Вносителя на Докладната записка не приема направеното предложение за промяна в
т.1,т.2, т.3, т.5, т.6, т.8, т.11 и т.12 поради следните причини:
По т.1- относно включване на думата „поддържане“ в заглавието на Наредбата.
Промяна в заглавието на Наредбата не е необходимо, тъй като поддържането на зелената
система се подразбира и същото е залегнато в разпоредбите на гл.4 от проекта на наредбата.
По т.2- допълване на чл. 6, т. 1 със следният текст: „геодезическо заснемане и
дендрологичен опис“. В чл. 6 се говори за длъжностно лице с определени правомощия, като в
неговите такива не е това да заверява геодезическо заснемане. То не може да заверява
геодезическото заснемане и дендрологичен опис.
По т. 3- допълване на чл. 6, т.3 „ ремонти на зелени площи и залесявания“.
Залесяването е за горски масиви, големи площи. Тук може да има засаждане на единични
бройки. Като относно ремонта на зелени площи той е постоянен процес, който се
осъществява, когато е необходимо.

По т. 5- добавяне в чл. 33, ал. 1 на следният текст: „ландшафтен архитект или инженер
по озеленяване“ – В специализираното общинско предприятие има нужните специалисти,
които да отговорят за поддържането на зелените площи.
По т. 6- предложение за създаване на нова алинея на чл. 33 със текста: „Извършваните
дейности по поддържането на озеленените площи за обществено ползване се удостоверяват
от длъжностното лице от общинското предприятие, като за целта се изготвят остойностени
протоколи и справка за извършените натурални видове работи с посочване на мястото, вида и
количеството на материалите и манипулациите. “ Самата проверка на
остойностените
протоколи и на цялата дейност се извършва от други надзорни органи. Общината
осъществява своевременна проверка.
По т. 8- предложение за добавяне в чл.36 т. 19 на текста „ ако площите не са нарочно
създадени за това“ - не е приложимо, поради отпадането на т.19.
По т.10 – в чл. 38, ал. 2 – премахване на думата „права“, наименованието на
цитираната Наредба в този член е Наредба за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги и права на територията на община Търговище.
По т. 11- предложение за допълване на чл.45, т.3 с текста: „За издаването на
строително разрешение са необходими заснемане, дендрологичен опис и др.“- Това е
процедура, осъществявана по реда на ЗУТ – в чл. 63, ал.4.
По т. 12- предложение за допълване на чл. 53 с текста „които изготвят годишен отчет
за изпълнението на Наредбата и го представят пред Общинския съвет “, Изготвянето на
годишен отчет не се изисква с никакъв нормативен акт. В случай, че Общински съвет поиска
отчет, той може да му бъде предоставен своевременно.
С цел прецизиране на уредбата се налага промяна и в следните членове:
В чл. 7, т. 9 се премахва текста „приет по реда на Закона за общинските бюджети“ и
става „предвижда необходимите за утвърждаване разходи за съответната година, съответно с
общинския бюджет за планиране на нови площадки за игра, привеждане на съществуващите
площадки в съответствие с изискванията на Наредбата, както и за поддържане и контрол на
площадките за игра. “
Чл. 35, ал 1 се променя и става „ Всички лица на територията на общината са длъжни
да опазват зелените площи, независимо от тяхната собственост.“
В чл. 45, ал.3 се променя като се премахва думата „кастрене “и става „Отсичането на
дълготрайни дървета и храсти, независимо от собствеността им, се допуска при доказана
необходимост въз основа на експертно становище от длъжностното лице по чл. 4, ал.2“
В чл. 48, ал. 4 се премахва текста “ освен в случаите по чл. 45, ал.3“.
Във връзка с постъпило искане от госпожа Маринела Динева за оттегляне Проекта на
Наредба, считам същото за неоснователно, тъй като настоящият проект на наредба е
съобразен със закона и не е необходимо същия да бъде оттеглян.
22.04.2019г.
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