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Мотиви 
към предложението за изменение и допълнение на 

Наредбата за изграждане и опазване на зелената система 
на територията на Община Лясковец 

 
 

На основание чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във 
връзка с чл. 26, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА), 
Община Лясковец уведомява всички заинтересованилица и организации, че открива 
производство по издаване на подзаконов нормативен акт (наредба), коята 
предвижса изменение и допълнение на Наредбата за изграждане и опазване на 
зелената система на територията на Община Лясковец, като промените са 
насочени към актуализация на правилата, касаещи поставянето на преместваеми 
обекти и реализирането на административнонаказателната отговорнст при 
нарушаване на разпиреби на наредбата.  

Заинтеросваните лица и организации могат да се запознаят с проекта за  
изменение и допълнение на Наредбата за изграждане и опазване на зелената 
система на територията на Община Лясковец, който е достъпен на официалната 
интернет страница на общината - www.lyaskovets.net, в секция Обяви. 

В 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет 
страница на общината, Община Лясковец приема предложения и становища 
относно проекта за изменение и допълнение на Наредбата за изграждане и 
опазване на зелената система на територията на Община Лясковец. Формата за 
участие в производството по издаване на посочения акт от страна на 
заинтеросваните лица и организации са писмени предложения и възражения, 
които могат да бъдат предствени на e-mail: obshtina@lyaskovets.net или в 
Центъра за информация и услуги на Община Лясковец на адрес: гр.  Лясковец, пл. 
„Възраждане” № 1. 

 
На основание чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове Ви представяме 

следните мотиви за изменение и допълнение на Наредбата за изграждане и опазване 
на зелената система на територията на Община Лясковец. 

  
І. Причини, които налагат приемането на промени в нормативния акт:  
Към настоящия момент на територията на Община Лясковец действа 

Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община 
Лясковец, приета с Решение № 167/28.08.2008 г. на Общински съвет Лясковец, 
(изм. и доп. с Решение № 80/29.03.2012 г. на Общински съвет Лясковец).  

В общинска администрация на Община Лясковец е постъпило писмо, 
заведено с вх. № ОА-02-979/12.02.2019 г. от Общински съвет Лясковец за 
образувана в Окръжна прокуратура – гр. Велико Търново проверка на Наредбата за 

http://www.lyaskovets.net/
mailto:obshtina@lyaskovets.com


 2 

изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Лясковец, при 
която е установено, че следните разпоредби от наредбата противоречат на 
материално-правни разпоредби от по-висок ранг: 

- разпоредбата на чл. 18, ал. 1 от наредбата, в която са посочени размери в 
проценти, съобразно площта на които могат да се поставят преместваеми обекти по 
чл. 56 от ЗУТ противоречи на разпоредбата на чл. 62, ал.7 от ЗУТ; 

- разпоредбата на чл. 50, ал. 3 от наредбата, в която е регламентирано 
издаването на наказателно постановление за нарушения по наредбата, в частта 
относно „….или упълномощено от него лице” противоречи с разпоредбите на чл. 
22, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 
(ЗМСМА) и чл. 47 от Закона за административните нарушения и наказания 
(ЗАНН), т.к. в тези нормативни актове от по-висок ранг са посочени лицата, 
компетентни при издаването на наказателни постановления, а именно кмета на 
общината или негов заместник; 

- за нарушения по чл. 51, ал. 2, т. 2 и т. 3 от наредбата, отнасящи се до 
пускане на свобода кучета или други домашни животни в зелени площи, поляни, 
цветни фигури и детски площадки, както и развеждането на кучета или други 
домашни животни в зелени площи или несъбиране на техните екскременти, е 
предвидена санкция – глоба от 50 до 500 лв., ако лицето не подлежи на по-тежко 
наказание. Тези разпоредби съответстват на разпоредбата на чл. 428, вр. чл. 177, ал. 
1, т. 4 и на чл. 426, вр. чл. 172, т. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност 
(ЗВмД). Съставът на посочените разпоредби от наредбата се съотнася с 
административни нарушения в цитирания по-горе текст от ЗВмД, чието 
осъществяване води до определена санкция – „глоба” в размер на 100 лв., различен 
от посочения в наредбата размер на глобата – от 50 лв. до 500 лв.  

С оглед изложеното е необходимо да бъде изменена и допълнена 
действащата Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията 
на Община Лясковец. 

 
ІІ. Цели:  
С цел актуализиране и прецизиране на нормативната уредба в областта на 

опазването на зелената система на територията на Община Лясковец, в частта, 
свързана с разпоредбите на чл. 18, ал. 1, чл. 50, ал. 3 в частта относно: „…или 
упълномощено от него лице” и разпоредбата на чл. 51, ал. 2, т. 2 и т. 3 от Наредбата 
за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Лясковец, е 
изготвен настоящият проект за изменение и допълнение на същата. С този проект 
на нормативен акт се цели създаване на нова, съвременна нормативна уредба, 
съобразена с посочените по-горе законови разпоредби, която да изразява баланса 
между правата и свободите на гражданите и задължението на местната власт да 
осигури опазването на зелената система на територията на общината. 

По силата на чл. 7, ал. 2 от Закона за нормативните актове (ЗНА), наредбата 
е нормативен акт, който се издава за прилагане на отделни разпоредби или 
подразделения на нормативен акт от по-висока степен. Разпоредбата на чл. 76, ал. 3 
от АПК предвижда, че общинските съвети издават нормативни актове, с които 
уреждат съобразно нормативните актове от по-висока степен обществени 
отношения с местно значение, а съгласно чл. 77 от АПК компетентният орган 
издава нормативния административен акт, след като обсъди проекта заедно с 
представените становища, предложения и възражения. 
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ІІІ. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата 
уредба: 

Представеният проект за изменение и допълнение на Наредбата за 
изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Лясковец, 
няма да изисква допълнителни финансови средства. Прилагането на наредбата ще 
се осъществява с предвидените финансови средства в бюджета за структурните 
звена, изпълняващи контролни функции по тази наредба.  

 
ІV. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако 

има  такива: 
Защита на правата и интересите на гражданите и гостите на Община 

Лясковец чрез прилагане на модерна нормативна уредба.  
Не се очакват допълнителни финансови приходи след промяна в наредбата, 

като очакваните резултати се свеждат до съответствието й с нормативен акт от по-
висока степен, а именно – Закона за устройство на територията, Закона за 
административните нарушения и наказания и Закона за ветеринарномедицинската 
дейност. 

 
V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 
С промяната се цели както съответствие с акт от по-висока степен, така и 

хармонизиране на българското законодателство с европейското. 
 
 
 
Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА –  
КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ 
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ПРОЕКТ! 

    
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 

НАРЕДБАТА 
ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ 
 

(Приета от Общински съвет Лясковец с Решение № 167/28.08.2008 г., 
изм. и доп. с  Решение № 80/29.03.2012 г.) 

 
§ 1. В Глава трета, Раздел ІІ. „Изисквания при строителство и поставяне на 

преместваеми обекти в поземлени имоти, предвидени за зелени площи – 
реализирани и нереализирани”, чл. 18, ал. 1 се изменя по следния начин:  

„Чл. 18. (1). В имотите, предвидени по ОУП или ПУП за зелени площи, 
които не са реализирани, до тяхното отчуждаване могат да се поставят 
преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ, при спазване изискванията на чл. 62 от 
ЗУТ и одобрена схема за разполагане на преместваемите обекти.” 

 
§ 2. В Глава шеста „Контрол. Обезщетения. Административно-наказателни 

разпоредби”, в чл. 50, ал. 3 думите „…или упълномощено от него лице“ се 
заличават и текста придобива следното съдържание:  

„Чл. 50. (3). Въз основа на акта за установяване на административно 
нарушение кметът на общината издава наказателно постановление.” 

 
 § 3. В Глава шеста „Контрол. Обезщетения. Административно-наказателни 

разпоредби”, в чл. 51, ал. 2 се отменят т. 2 и т. 3.  
 

§ 4. Преходните и заключителни разпоредби се допълват с § 7 със следното 
съдържание: 

„§ 7. Настоящото изменение е прието на заседание на Общински съвет 
Лясковец на ……. 2019 г. с Решение № … от Протокол № ….. и влиза в сила от 
…………… „ 

 
 


	(Приета от Общински съвет Лясковец с Решение № 167/28.08.2008 г.,
	изм. и доп. с  Решение № 80/29.03.2012 г.)

