ПРОЕКТ

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА
ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

(Приета с Решение № 1006/28.03.2019 година на Общински съвет – Кюстендил )

§ 1. чл.33, ал.1, т.3 се изменя, както следва:
„ 3. пуска на паша домашни животни в паркове, зелени площи, цветни фигури и детски
площадки.“
§ 2. чл.33, ал.1, т.4 се изменя, както следва:
„ 4. коси трева в паркове, зелени площи, цветни фигури и детски площадки без
разрешение.“
§ 3. чл.36 се изменя, както следва:
„За явно маловажни и маловажни случаи на нарушения на тази наредба, установени при
извършването им, се налагат глоби по реда и в размерите, предвидени в чл.39, ал.1 и ал.2 от
Закона за административните нарушения и наказания.“

§ 4. Отменя Наредбата за реда и условията за обществено обсъждане по чл.62а, ал.3 от
ЗУТ, приета с Решение №40/14.02.2008 година на Общински съвет – Кюстендил.
§ 5.Наредбата влиза в сила от 01.06.2019 година.

МОТИВИ
Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община
Кюстендил е приета с Решение №1006 от 28.03.2019 година на основание законовата делегация
на чл.62, ал.10 от Закона за устройство на територията.
Настоящият проект Наредба за изменение на Наредбата за изграждане и опазване на
зелената система на територията на Община Кюстендил цели прецизиране на нормите й
съобразно по-високите по степен нормативни актове. Съгласно чл.15 от Закона за
нормативните актове във връзка с чл.8 от същия закон и чл.76, ал.3 от АПК, разпоредбите на
наредбата следва да съответстват на нормативните актове от по-висока степен.
С проекта на Наредбата за изменение на Наредбата за изграждане и опазване на
зелената система се предвижда изменение на текстовете на чл.33, ал.3, т.3 и т.4 от същата,
като се отчита разписаната в чл.117, ал.1, т.4 от Закона за ветеринарномедицинската дейност
забрана за разхождането на кучета на детски площадки и на места, обозначени от общините със
забранителни знаци. Доколкото текстът на чл.33, ал.3, т.3 от наредбата частично припокрива
съставът на описаното нарушение по закона, то с предложеното изменение на текстовете на
чл.33, т.3 и т.4 от наредбата се санкционира пускането на паша домашни животни в паркове,
зелени площи, цветни фигури и детски площадки и косенето на трева в паркове, зелени площи,
цветни фигури и детски площадки без разрешение.“
С проекта се предвижда и изменение на чл.36 от Наредбата за изграждане и опазване на
зелената система на територията на Община Кюстендил, като същия придобива следната
редакция:
„За явно маловажни и маловажни случаи на нарушения на тази наредба, установени при
извършването им, се налагат глоби по реда и в размерите, предвидени в чл.39, ал.1 и ал.2 от
Закона за административните нарушения и наказания.“
Прецизирането на нормата е наложено с оглед точното препращане към чл.39, ал.1 и
ал.2 от Закона за административните нарушения и наказания.
С проекта се предвижда отмяна на Наредбата за реда и условията за обществено
обсъждане по чл.62а, ал.3 от ЗУТ, приета с Решение №40/14.02.2008 година на Общински съвет
– Кюстендил. Нормата на чл.62а, ал.3 от Закона за устройство на територията не съдържа
законова делегация за приемане на наредба от общинските съвети за провеждане на
обществено обсъждане в случаите, в които съгласно ал.2 от същата разпоредба е допустимо по
изключение промяна на предназначението на зелени площи. Редът и условията за провеждане
на обществено обсъждане в тези случаи е уреден в чл.127, ал.1 от ЗУТ.
Представеният проект няма да изисква допълнителни финансови средства. Прилагането
на наредбата ще се осъществява с предвидените финансови средства в бюджета на Община
Кюстендил.
Проектът е изготвен в съответствие с европейското законодателство - Европейската
харта за местно самоуправление.

