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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -  ПЕЩЕРА 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

№ 15 

 
      От заседанието на Общински съвет, проведено на 29.10.2020год. от 14:00 часа в 

залата на Общински съвет. 

       На заседанието присъстват: Апостол Ангелов Мадин, Атанас Александров Янев, 

Венцислав Георгиев Личев, Ганка Петрова Василева, Георги Димитров Стоилов, Жечка  

Ташева Ташева, Илиян Тодоров Петров, Красимир Димитров Киров, Лиляна Георгиева 

Кавръкова, Неделчо Атанасов Рядков,   Николай Йорданов Пенев, Николай Йорданов 

Зайчев, Нина Петкова Якофова, Стефан Иванов Иванчев, Севгин Байрам Фейзула, 

Стоян Георгиев Радин Хюсеин Мюмюн Дурмуш, Фаня Любенова Иванова, Цветанка 

Петрова Лепарова. 

        Отсъства: Борис Трайчев Гаджев, Николай Нешков Рядков. 

Д-р Николай Пенев  – Председател на ОбС-Пещера 

    - Уважаеми господа кметове, уважаеми общински съветници на основание чл.25,т.1 

от ЗМСМА откривам ПЕТНАДЕСЕТОТО  заседание на Общински съвет - Пещера. В 

залата има необходимия кворум, на основание чл.27, ал.2 от ЗМСМА заседанието е 

законно и можем да взимаме решения. 

 Преди да започнем нашата работа, както от началото на извънредното положение 

до сега, искам да Ви информирам всички за това, че съгласно всички 

противоепидемични изисквания залата на Общински съвет- Пещера е с извършена 

дезинфекция на под и повърхности , половин час преди начало на мероприятието, след 

което помещението е заключено и не е посещавано от външни лица. 

           Условията при които ще се проведе днешното заседание са съобразени със 

Заповед № РД 01-626/27.10.2020г. на Министъра на здравеопазването - проф. Ангелов.  

 

Д-р Николай Пенев 

    – Уважаеми колеги, предлагам Ви следния проект за дневен ред.  

 

Д-р Николай Пенев зачете проекта за дневен ред. 

 

Д-р Николай Пенев 

 

- Имате ли други предложения по дневния ред? Няма. Подлагам на гласуване 

проекта за дневен ред. Който е съгласен, моля да гласува: 

 

 След проведеното гласуване на дневния ред, с  18 гласа “ЗА”, “ПРОТИВ”- няма 

и “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма ,Общински съвет утвърди следния дневен ред: 

1. Провеждане на конкурс за възлагане на управлението на «ВКС» ЕООД гр. 

Пещера. 

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,  

Елена Здравкова, Гл. експерт „Човешки ресурси“ 

2. Актуализация бюджета на Община Пещера за 2020г. и разчета за капиталови 

разходи за 2020г. 
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Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,  

Кръстина Андреева, Директор на дирекция „Финанси и 

човешки ресурси“ 

3. Изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за поемане на 

общински дълг и провеждане на обсъждане на проекти, които предстои да бъдат 

финансирани чрез поемане на общински дълг. 

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,  

Кръстина Андреева, Директор на дирекция „Финанси и 

човешки ресурси“ 

4. Отмяна на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията 

на Община Пещера, приета с Решение № 109/30.05.2008г., изм и доп. с Решение 

№ 157/29.06.2012г., изм. и доп. с Решение № 746/16.02.2015г. на Общински 

съвет- Пещера. 

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, 

Галина Стоянова–Секретар на Община Пещера. 

5. Приемане на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на 

територията на Община Пещера. 

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,  

Галина Стоянова–Секретар на Община Пещера. 

 

6. Актуализиране на оценки на проектни имоти за изменение на трасето на улица с 

о.т. 298, 298а, 297, 253, 252, 251, 249, (ПИ 56277.501.9648) по Регулационния 

план на гр. Пещера и сключване на договор по чл.15 от ЗУТ. Приемане на 

оценка за продажба на идеални части от имот частна общинска собственост – 

поземлен имот с идентификатор 56277.504.437 по КККР на гр. Пещера. 

Докладва:инж. Невена Дялкинова, 

Гл.ексепрт „Общинска собственост“ 

 

 

7. Приемане на оценка за продажба на идеални части от имот частна общинска 

собственост – поземлен имот с идентификатор 56277.504.437 по КККР на гр. 

Пещера. 

Докладва:инж. Невена Дялкинова, 

Гл.ексепрт „Общинска собственост“ 

 

8. Питания. 

 

ТОЧКА ПЪРВА. 

Провеждане на конкурс за възлагане на управлението на «ВКС» ЕООД гр. Пещера. 

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Елена Здравкова, Гл. експерт 

„Човешки ресурси 

Докладна записка вх.№ Д-ОБС- 135/16.10.2020г. 

Елена Здравкова 

         -  Уважаеми господин Председател, уважаеми господа Кметове, уважаеми 

общински съветници, С Решение № 6 от 19.12.2019г. на Общински съвет – Пещера за 

Временно изпълняващ длъжността Управител на „ВКС“ ЕООД гр. Пещера е  избран г-н 

Сергей Василев Стойнов. Кмета на общината е сключил с г-н Стойнов  договор за 

възлагане управлението на „ВКС“ ООД гр. Пещера, със срок  – до провеждането на 

конкурс и избор на постоянен управител на дружеството. 
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В изпълнение на Решение № 8, взето на заседание на 27.11.2003г. , изменено и 

доп. с Решение №662/2019г. на Общински съвет - Пещера и във връзка с чл. 11 и чл. 12 

от Наредбата за условията и реда, при който Общината упражнява правата си на 

собственик върху общинската част от капитала на търговските дружества, приета с 

Решение № 7/27.11.2003год. от Общински съвет – Пещера е необходимо да се проведе 

конкурс за възлагане на управлението на „ВКС” ЕООД гр. Пещера.  

 Предвид гореизложеното, като съобразих разпоредбите на чл.21, ал.1, т.23 и ал. 

2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.11 и чл.12 от 

Наредбата за условията и реда, при който Общината упражнява правата си на 

собственик върху общинската част от капитала на търговските дружества  Ви 

предлагам, настоящето предложение да бъде внесено в Общински съвет - Пещера за 

разглеждане и  одобрение  на  конкурсна процедура за  възлагане на управлението на 

„ВКС” ЕООД гр. Пещера, както следва: 

 

1. Обявява конкурс за избор на Управител на „ВКС” ЕООД гр. Пещера. 

2. Кмета на общината да  издаде заповед, която съдържа: 

2.1 обект на конкурса; 

2.2 изисквания към кандидатите; 

2.3 необходими документи, мястото и срока, в който да бъдат подадени; 

2.4 място и срока, в който може да се получи информация относно темите – 

предмет на събеседването; 

2.5 дата, час и място на провеждане на конкурса 

3. Заповедта да се публикува в един местен и един регионален всекидневник. 

4. Едновременно с решението за обявяване на конкурса, Кметът на общината да 

назначи комисия за организиране и провеждане на конкурса и определи нейния състав, 

броя на членовете, председателя и секретаря й. В състава на комисията да бъде вкл. 

един общински съветник, предложен от Общински съвет – Пещера. 

5. Конкурсната процедура да се проведе в два етапа: 

- І етап – подбор по документи 

- ІІ етап – събеседване и интервю 

6. В случаите, когато няма кандидат или кандидата/ите/ са получили оценка, по 

– ниска от много добър  4,50/по шестобалната система/ комисията предлага на Кмета 

удължаване на срока за подаване на заявления с 15 дни. 

7. Въз основа на резултатите от проведения конкурс Кметът на общината прави 

предложение до Общински съвет за утвърждаване на лицето, класирано на първо място. 

Д-р Николай Пенев 

- Колеги, имате ли  въпроси, становища ?  Няма. Предлагам в състава на 

комисията да бъде включен г-н Стефан Иванчев като Председател на ПК по законност, 

обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на 

местното самоуправление. Имате ли други предложения? Няма.  

Чета проект за решение с направеното предложение: 

Мотиви: С Решение № 6 от 19.12.2019г. на Общински съвет – Пещера за 

Временно изпълняващ длъжността Управител на „ВКС“ ЕООД гр. Пещера е  избран г-н 

Сергей Василев Стойнов. Кмета на общината е сключил с г-н Стойнов  договор за 

възлагане управлението на „ВКС“ ООД гр. Пещера, със срок  – до провеждането на 

конкурс и избор на постоянен управител на дружеството. 

В изпълнение на Решение № 8, взето на заседание на 27.11.2003г., изм. и доп. с 

Решение № 662/ 19.08.2019г. на Общински съвет - Пещера и във връзка с чл. 11 и чл. 12 

от Наредбата за условията и реда, при който Общината упражнява правата си на 

собственик върху общинската част от капитала на търговските дружества, приета с 
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Решение № 7/27.11.2003год. от Общински съвет – Пещера е необходимо да се проведе 

конкурс за възлагане на управлението на „ВКС” ЕООД гр. Пещера.   

               Общинският съвет като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе 

предвид становището на ПК, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал. 2  от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл.11 и чл.12 от Наредбата за 

условията и реда, при който Общината упражнява правата си на собственик върху 

общинската част от капитала на търговските дружества,  и след станалите разисквания,                

                                                                     Р Е Ш И: 

 

1. Обявява конкурс за избор на Управител на „ВКС” ЕООД гр. Пещера. 

2. Кмета на общината да  издаде заповед, която съдържа: 

2.1 обект на конкурса; 

2.2 изисквания към кандидатите; 

2.3 необходими документи, мястото и срока, в който да бъдат подадени; 

2.4 място и срока, в който може да се получи информация относно темите 

– предмет на събеседването; 

2.5 дата, час и място на провеждане на конкурса. 

 

3. Заповедта да се публикува в един местен и един регионален 

всекидневник. 

4. Едновременно с решението за обявяване на конкурса, Кметът на 

общината да назначи комисия за организиране и провеждане на конкурса 

и определи нейния състав, броя на членовете, председателя и секретаря й. 

В състава на комисията да бъде включен Стефан Иванчев общински 

съветник, предложен от Общински съвет – Пещера. 

5. Конкурсната процедура да се проведе в два етапа: 

- І етап – подбор по документи 

- ІІ етап – събеседване и интервю 

 

 

6. В случаите, когато няма кандидат или кандидата/ите/ са получили оценка, 

по – ниска от много добър  4,50/по шестобалната система/ комисията 

предлага на Кмета удължаване на срока за подаване на заявления с 15 дни. 

7. Въз основа на резултатите от проведения конкурс Кметът на общината 

прави предложение до Общински съвет за утвърждаване на лицето, 

класирано на първо място. 

 

Който е съгласен, моля да гласува. 

В залата присъстват  19 общински съветници. 

ЗА - 19 ПРОТИВ – няма ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

Приема се и става Решение №150 на ОбС, което се прилага към протокола. 

 

ТОЧКА ВТОРА. 

Актуализация бюджета на Община Пещера за 2020г. и разчета за капиталови разходи 

за 2020г. 

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Кръстина Андреева, Директор на 

дирекция „Финанси и човешки ресурси“ 

Докладна записка вх.№ Д-ОБС- 141/21.10.2020г. 
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Кръстина Андреева 

 - Уважаеми господин Председател, уважаеми господа Кметове, уважаеми 

общински съветници, във връзка с подготовката на Община Пещера за кандидатстване 

за финансиране пред Проект „Красива България“ е необходимо да се изготви 

инвестиционен проект „Ремонт и реконструкция на дворно пространство на ДГ “ 

Сокола ““, с местонахождение: УПИ I-ДГ "Сокола" в  кв. 10 по плана на гр. Пещера, 

ПИ 56277.502.279 по КККР на гр. Пещера, с административен адрес: ул. "Гео Милев" 

№ 19. С реализирането на  проекта  ще доведе до повишаване на степента на 

благоустрояване на детското заведение, а също така ще се подобрят условията на 

комфорт, отглеждане и възпитание  на децата. За изготвянето на инвестиционния 

проект са необходими средства в размер на 8 000 лв. 

 

По склонови участъци на общински път PAZ 1181 „Дорково-Костандово-

лет.“Свети Константин - гр. Пещера“ при км. 29 +050 и при км. 40+910 се появиха 

неблагоприятни геодинамични процеси. Община Пещера извърши обследване на 

свлачищните процеси, като се извърши инженерно-геоложки оглед и се изготвиха 

становища. Констатацията от специалистите, е че са налице активни свлачищни 

участъци, които създават предпоставки за ПТП на МПС, като е наложително спешното 

изпълнение на укрепителни мероприятия.  

Реализацията на спешното изпълнение на силови укрепителни и повърхностно-

отводнителни мероприятия в свлачищните участъци и предотвратяване на сериозни 

аварийни ситуации е необходимо изготвяне на проекти за „Укрепване на склонов 

участък на общински път PAZ 1181 Дорково-Костандово-лет.“Свети Константин- гр. 

Пещера“ при км. 29 +050 “ и „Укрепване на склонов участък на общински път PAZ 

1181 Дорково-Костандово-лет.“Свети Константин – гр. Пещера“ при км. 40+910“ са 

необходими средства в размер на 27 965 лв.  

 

 

 

Във връзка с гореизложеното, чл. 124, ал. 3 и чл. 127, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона 

за публичните финанси  и възникнала необходимост от актуализация на бюджета за 

2020 г. и разчета за капиталови разходи за 2020 г. и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 

2 от ЗМСМА, Ви предлагам да вземете следното решение: 

 

Да се актуализира бюджета на Община Пещера за 2020 г. и разчета за 

капиталови разходи за 2020 г. чрез извършване на компенсирани промени в разчета 

за капиталови разходи за сметка на обекти финансирани с целевата субсидия за 

капиталови разходи по чл. 50 от ЗДБРБ за 2020 г. и за сметка на собствените 

приходи както следва: 

 

 

Наименование на 

обект 

Общо 

ЦКР 

Преходен 

остатък 

приватиза

ция 

Преходен 

остатък от 

приходи 

от 

продажба 

на НФДА 

§40 

Преходен 

остатък 

концесия 
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  Параграф 5200: 

Придобиване на 

дълготрайни 

материални активи 0 0 0 0 0 

Функция 2  Отбрана 

и сигурност 27 965  2 866 12 965 12 134 

Проек за укрепване на 

склонов участък на 

общински път PAZ 

1181 Дорково-

Костандово-лет.“Свети 

Константин – гр. 

Пещера“ при км. 29 

+050 “ 14 080 0  12 800 1280 

Проект за укрепване на 

склонов участък на 

общински път PAZ 

1181 Дорково-

Костандово-лет.“Свети 

Константин – гр. 

Пещера“ при км. 

40+910“ 13 885  2 866 165 10 854 

Функция 3 

Образование 8 000 8 000 0 0 0 

Проект за ремонт и 

реконструкция на 

дворно пространство 

на ДГ “ Сокола “, УПИ 

I-ДГ "Сокола" в  кв. 10 

по плана на гр. 

Пещера, ПИ 

56277.502.279 по КККР 

на гр. Пещера 8 000 8 000 0 0 0 

Функция 5 Социално 

осигуряване, 

подпомагане и грижи -165 0 0 -165 0 

Закупуване на 

зеленчукорезачка за 

ДСП 

-165 0 0 -165 0 

Функция 6 Жилищно 

строителство, 

благоустройство, 

комунално 

стопанство и 

опазване на околната 

среда 0 27 800 -2 866 -12 800 -12 134 

Изработване на 

технически проект за 

реконструкция на ул. 

0 15 000 -2 866  -12 134 
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"Стара крепост" 

Изграждане на 

подпорна стена на ул. 

"Шипка" с. Радилово 

0 12 800  -12 800  

Функция 7 Култура, 

спорт, почивни 

дейности и 

религиозно дело 

-35 800 -35 800 0 0 0 

Изграждане на дренаж 

и отводняване на имот 

с инд. № 56277.11461 

гробищен парк гр. 

Пещера -35 800 -35800  0 0 

      

     

 

Д-р Николай Пенев 

- Колеги, имате ли  въпроси, становища ?  Няма. Чета проект за решение: 

- ОТНОСНО: Актуализация бюджета на Община Пещера за 2020г. и разчета 

за капиталови разходи за 2020 г. 

 Общинският съвет като разгледа предложението на Кмета на Община Пещера за 

възникнала необходимост от актуализация на бюджета за 2020 г. и разчета за 

капиталови разходи за 2020 г., във връзка с чл. 124, ал. 3 и чл. 127, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от 

Закона за публичните финанси  и възникнала необходимост от актуализация на 

бюджета за 2020 г. и разчета за капиталови разходи за 2020 г. и на основание чл. 21, ал. 

1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА и след станалите разисквания,   

РЕШИ 

 Актуализира бюджета на Община Пещера за 2020 г. и разчета за капиталови 

разходи за 2020 г. чрез извършване на компенсирани промени в разчета за капиталови 

разходи за сметка на обекти финансирани с целевата субсидия за капиталови разходи по 

чл. 50 от ЗДБРБ за 2020 г. и за сметка на собствените приходи както следва: 

 

Наименование на обект Общо 

ЦКР 

Преходен 

остатък 

приватиза

ция 

Преходен 

остатък от 

приходи 

от 

продажба 

на НФДА 

§40 

Преходен 

остатък 

концесия 

  Параграф 5200: 

Придобиване на 

дълготрайни материални 

активи 0 0 0 0 0 

Функция 2  Отбрана и 

сигурност 27 965  2 866 12 965 12 134 



8 

 

Проек за укрепване на 

склонов участък на 

общински път PAZ 1181 

Дорково-Костандово-

лет.“Свети Константин -  гр. 

Пещера“ при км. 29 +050 “ 14 080 0  12 800 1280 

Проект за укрепване на 

склонов участък на 

общински път PAZ 1181 

Дорково-Костандово-

лет.“Свети Константин - гр. 

Пещера“ при км. 40+910,  13 885  2 866 165 10 854 

Функция 3 Образование 8 000 8 000 0 0 0 

Проект за ремонт и 

реконструкция на дворно 

пространство на ДГ “ 

Сокола “, УПИ I-ДГ 

"Сокола" в  кв. 10 по плана 

на гр. Пещера, ПИ 

56277.502.279 по КККР на 

гр. Пещера 8 000 8 000 0 0 0 

Функция 5 Социално 

осигуряване, подпомагане 

и грижи -165 0 0 -165 0 

Закупуване на 

зеленчукорезачка за ДСП 

-165 0 0 -165 0 

Функция 6 Жилищно 

строителство, 

благоустройство, 

комунално стопанство и 

опазване на околната 

среда 0 27 800 -2 866 -12 800 -12 134 

Изработване на технически 

проект за реконструкция на 

ул. "Стара крепост" 

0 15 000 -2 866  -12 134 

Изграждане на подпорна 

стена на ул. "Шипка" с. 

Радилово 

0 12 800  -12 800  

Функция 7 Култура, спорт, 

почивни дейности и 

религиозно дело 

-35 800 -35 800 0 0 0 

Изграждане на дренаж и 

отводняване на имот с инд. 

№ 56277.11461 гробищен 

парк гр. Пещера -35 800 -35800  0 0 
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Моля за Вашето поименно гласуване: 

 ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

1. Николай Рядков отсъства   

2. Неделчо Рядков  ЗА   

3. Николай Пенев   ЗА   

4. Георги Стоилов     ЗА   

5. Ганка Василева ЗА   

6. Венцислав Личев     ЗА   

7. Апостол Мадин ЗА   

8. Стоян Радин        ЗА   

9. Атанас Янев ЗА   

10. Стефан Иванчев ЗА   

11. Жечка Ташева ЗА   

12. Фаня Иванова ЗА   

13. Николай Зайчев      ЗА   

14. Илиян Петров       ЗА   

15. Лиляна Кавръкова             ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

16. Борис Гаджев     отсъства   

17. Цветанка Лепарова      ЗА   

18. Красимир Киров     ЗА   

19. Хюсеин Дурмуш ЗА   

20. Севгин Фейзула ЗА   

21. Нина Якофова     ЗА   

Общо: 18 няма 1 

Приема се и става Решение № 151 на ОбС, което се прилага към протокола. 

 

ТОЧКА ТРЕТА. 

Изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за поемане на общински дълг 

и провеждане на обсъждане на проекти, които предстои да бъдат финансирани чрез 

поемане на общински дълг. 

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Кръстина Андреева, Директор на 

дирекция „Финанси и човешки ресурси“ 

Докладна записка вх.№ Д-ОБС- 136/16.10.2020г. 

Кръстина Андреева 

 - Уважаеми господин Председател, уважаеми господа Кметове, уважаеми 

общински съветници, 1. Причини, налагащи изменение и допълнение на 

подзаконовия нормативен акт: 

Община Пещера има приета Наредба за условията и реда за поемане на 

общински дълг и провеждане на обсъждане на проекти, които предстои да бъдат 

финансирани чрез поемане на общински дълг. Вземайки предвид обстоятелството, че в 

Закона за общинския дълг има редица изменения, с оглед правна чистота е необходимо 

да се актуализира Наредбата.  

2. Цели които се поставят: 

Въвеждане на яснота за условията и реда за поемане на общински дълг и 

провеждане на обсъждане на проекти, които предстои да бъдат финансирани чрез 

поемане на общински дълг. 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата 

уредба. 
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Проектът за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за поемане 

на общински дълг и провеждане на обсъждане на проекти, които предстои да бъдат 

финансирани чрез поемане на общински дълг  не изисква допълнителни финансови или 

други средства и няма да доведе до пряко или косвено въздействие върху общинския 

бюджет. 

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има 

такива. 

Очакваните резултати след приемане на изменение и допълнение на Наредба за 

условията и реда за поемане на общински дълг и провеждане на обсъждане на проекти, 

които предстои да бъдат финансирани чрез поемане на общински дълг  : 

- Синхронизиране на Наредбата с действащото законодателство в Република България; 

- Въвеждане на ред и яснота относно условията и реда за поемане на общински дълг и 

провеждане на обсъждане на проекти, които предстои да бъдат финансирани чрез 

поемане на общински дълг ; 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 

Проектът за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за поемане 

на общински дълг и провеждане на обсъждане на проекти, които предстои да бъдат 

финансирани чрез поемане на общински дълг  е в съответствие с промените в Закона за 

общинския дълг. Същият не противоречи на правото на Европейския съюз и на други 

нормативни актове от висока степен.   

 

Във връзка с гореизложеното, с чл. 15, ал. 3 от Закона общинския дълг  чл. 21, 

ал. 1, т. 23 и ал. 2 от от ЗМСМА, Ви предлагам: 

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за поемане 

на общински дълг и провеждане на обсъждане на проекти, които предстои да бъдат 

финансирани чрез поемане на общински дълг“ 

В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Досегашният текст става ал. 1. 

2. Създава се ал. 2 и ал. 3: 

 „ (2) „Всички финансови задължения, поети от името и за сметка на общината, 

както и тези на второстепенните разпоредители с бюджет към Община Пещера, 

съставляват общински дълг, поради което тяхното поемане се извършва при спазване 

на изискванията на Закона за общинския дълг и на тази Наредба. 

 (3) Дългът на търговските дружества с общинско участие в капитала и текущите 

задължения на общината към доставчици на стоки и услуги не представляват общински 

дълг по смисъла на Закона за общинския дълг.“ 

В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения: 

1. т. 3 се отменя 

2. т. 5 се изменя така „безлихвените заеми, отпуснати по реда на Закона за 

публичните финанси, включително възмездното финансиране по чл. 103, ал. 3 от 

закона“ 

3.  т. 6 се отменя 

4. т. 7 се изменя така „финансов лизинг, търговски кредити и останалите форми на 

дълг съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 479/2009 от 25 май 2009 г. за прилагане на 

Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за 

създаване на Европейската общност (ОВ, L 145/1 от 10 юни 2009 г.).“ 

В чл. 3 ал. 3  думите „ чл. 12 от ЗОД“ се заменя с „чл. 32 от Закона за публичните 

финанси, както и за общинския дълг, поет за финансиране на проекти чрез финансови 

инструменти по смисъла на чл. 2, т. 11 от Регламент 1303/2013 от финансови 
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посредници, избрани от "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД 

въз основа на открита, прозрачна, пропорционална и недискриминационна процедура.“ 

В чл. 4, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В  т. 1 думите „на изпълнението на бюджета;“ се заменят с „при временни 

касови разриви по бюджета на общината;“ 

2. В т. 2 думите „средствата за които предстои да бъдат осигурени от бюджетни 

приходи, помощи или влязъл в сила договор за дългосрочен дълг;“ се заличава. 

3. Създават нови т.5 и т. 6 със следните  текстове: 

„т. 5. плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз; 

т. 6. проекти чрез финансови инструменти по смисъла на чл. 2, т. 11 от Регламент 

1303/2013 от финансови посредници, избрани от "Фонд мениджър на финансови 

инструменти в България" ЕАД въз основа на открита, прозрачна, пропорционална и 

недискриминационна процедура.“ 

В чл. 4, ал. 2 и ал. 3 се заличават 

В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения: 

1. т. 5 се изменя така „финансиране на общински проекти за концесии за 

строителство или концесии за услуги с плащания от концедента;“ 

2. Създават се т. 6,  т. 7, т. 8 и т. 9: 

„т. 6.  финансиране при временни касови разриви по бюджета на общината по чл. 

103, ал. 1 от Закона за публичните финанси; 

т. 7. финансиране на проекти чрез финансови инструменти по смисъла на чл. 2, т. 11 

от Регламент № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 

година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за 

регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и 

рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално 

развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за 

морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ, L 

347/320 от 20 декември 2013 г.), наричан по-нататък "Регламент № 1303/2013", от 

финансови посредници, избрани от "Фонд мениджър на финансови инструменти в 

България" ЕАД въз основа на открита, прозрачна, пропорционална и 

недискриминационна процедура; 

т. 8. разплащане на просрочени задължения; 

т. 9. сигуряване на плащания по предоставени временни безлихвени заеми за сметка 

на централния бюджет по реда на Закона за публичните финанси.“ 

Създават се чл. 5а, 5б, 5в и 5 г: 

„Чл.5а. Общинският дълг не е гарантиран от държавата и не представлява 

задължение за правителството освен в случаите, когато по съответния ред е издадена 

държавна гаранция. 

Чл. 5б. (1) Общината може да договаря, поема и изплаща дълг в левове или в 

чуждестранна валута. 

(2) При преоценка на общински дълг или на гарантиран от общината дълг в левове 

задълженията, деноминирани в чуждестранна валута, се преизчисляват по курса на 

Българската народна банка към датата на преоценката. 
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(3) Общините не могат да обезпечават общински дълг чрез залог или ипотека на 

имущество - публична общинска собственост. 

    Чл.5в. Общината извършва текущо наблюдение за състоянието на дълга на 

търговските дружества с общинско участие в капитала, както и на останалите 

контролирани от общината лица, чиито средства и операции не са включени в 

общинския бюджет.“ 

       Чл. 5г. (1) Кметът на общината изготвя годишен отчет за състоянието на 

общинския дълг и го внася в общинския съвет като неразделна част от отчета за 

изпълнението на общинския бюджет.  

     (2) Отчетът по ал. 1 съдържа и информация за дълга на лицата по чл. 8а от ЗОД и 

издадените от тях гаранции. 

     (3) Общинският съвет приема с решение годишния отчет за състоянието на 

общинския дълг и дълга на лицата по чл. 8а от ЗОД.“ 

 

В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения: 

1. т. 2 след думата „проекта“ се добавя „- наименование, цели, технико-

икономическа обосновка, очаквани срокове за реализация и социално-икономически 

анализ на очакваните резултати от осъществяването на проекта; 

2. Създава се нова т. 3: 

„т. 3. да е приложено подробно описание на всички финансови параметри на 

проекта - всички източници на финансиране на проекта и размер на съответния 

финансов ресурс, максимален размер на дълга, срокове и начини за усвояването му, 

лихвени условия, намерения за погасяване, размер на разходите за консултантски и 

административно-управленски услуги, източници за погасяване на дълга, влияние на 

дълговото финансиране и на разходите по обслужването на дълга върху бюджета на 

общината;“ 

3. Досегашната  т. 3 става т. 4, досегашната т. 4 става т. 5 и досегашната т. 5 става 

т. 6 и в нея думити “т. 3 и т. 4“ се заменят с „т. 4 и т. 5“. 

      В Допълнителни разпоредби се създава т. 5: 

    „5 „Общински дълг“ се използва със съответното  значение, определено със 

Закона за публичните финанси.“ 

      Проекта за изменение и допълнение на наредбата е качен на интернет страницата на 

Община Пещера на 03.09.2020г.  

       Измененията са съобразени със законодателството. 

       В обявения 30 дневен срок не са постъпили предложения, становища и възражения 

по реда на чл.26, ал.3 от ЗНА. 

      

Д-р Николай Пенев 

- Колеги, имате ли  въпроси, становища ?  Няма.  

           Колеги, предлагам да приемем всички предложения анблок със следните 

съображения.  Проекта за изменение и допълнение на Наредбата е публикуван в срок и 

в обявения 30 дневен срок не са постъпили предложения, становища и възражения по 

реда на чл.26, ал.3 от ЗНА. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

В залата присъстват  19 общински съветници. 
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ЗА - 19 ПРОТИВ – няма ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

Приема се 

- Чета проект за решение: 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на „Наредба за условията и реда за поемане 

на общински дълг и провеждане на обсъждане на проекти, които 

предстои да бъдат финансирани чрез поемане на общински дълг“ 

 Общинският съвет като разгледа предложението на Кмета на Община Пещера за 

изменение и допълнение на „Наредба за условията и реда за поемане на общински дълг 

и провеждане на обсъждане на проекти, които предстои да бъдат финансирани чрез 

поемане на общински дълг“  с чл. 15, ал. 3 от Закона общинския дълг  чл. 21, ал. 1, т. 23 

и ал. 2 от от ЗМСМА и след станалите разисквания,   

РЕШИ 

 Изменя и допълва „Наредба за условията и реда за поемане на общински дълг и 

провеждане на обсъждане на проекти, които предстои да бъдат финансирани чрез 

поемане на общински дълг“ както следва: 

 

В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Досегашният текст става ал. 1. 

2. Създава се ал. 2 и ал. 3: 

 „ (2) „Всички финансови задължения, поети от името и за сметка на общината, 

както и тези на второстепенните разпоредители с бюджет към Община Пещера, 

съставляват общински дълг, поради което тяхното поемане се извършва при спазване 

на изискванията на Закона за общинския дълг и на тази Наредба. 

 (3) Дългът на търговските дружества с общинско участие в капитала и текущите 

задължения на общината към доставчици на стоки и услуги не представляват 

общински дълг по смисъла на Закона за общинския дълг.“ 

В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения: 

1. т. 3 се отменя 

2. т. 5 се изменя така „безлихвените заеми, отпуснати по реда на Закона за 

публичните финанси, включително възмездното финансиране по чл. 103, ал. 3 от 

закона“ 

3.  т. 6 се отменя 

4. т. 7 се изменя така „финансов лизинг, търговски кредити и останалите форми на 

дълг съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 479/2009 от 25 май 2009 г. за прилагане на 

Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за 

създаване на Европейската общност (ОВ, L 145/1 от 10 юни 2009 г.).“ 

В чл. 3 ал. 3  думите „ чл. 12 от ЗОД“ се заменя с „чл. 32 от Закона за публичните 

финанси, както и за общинския дълг, поет за финансиране на проекти чрез финансови 

инструменти по смисъла на чл. 2, т. 11 от Регламент 1303/2013 от финансови 

посредници, избрани от "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД 

въз основа на открита, прозрачна, пропорционална и недискриминационна процедура.“ 

 

В чл. 4, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения: 

4. В  т. 1 думите „на изпълнението на бюджета;“ се заменят с „при временни 

касови разриви по бюджета на общината;“ 

5. В т. 2 думите „средствата за които предстои да бъдат осигурени от бюджетни 

приходи, помощи или влязъл в сила договор за дългосрочен дълг;“ се заличава. 

6. Създават нови т.5 и т. 6 със следните  текстове: 
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„т. 5. плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз; 

т. 6. проекти чрез финансови инструменти по смисъла на чл. 2, т. 11 от Регламент 

1303/2013 от финансови посредници, избрани от "Фонд мениджър на финансови 

инструменти в България" ЕАД въз основа на открита, прозрачна, пропорционална и 

недискриминационна процедура.“ 

В чл. 4, ал. 2 и ал. 3 се заличават 

В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения: 

3. т. 5 се изменя така „финансиране на общински проекти за концесии за 

строителство или концесии за услуги с плащания от концедента;“ 

4. Създават се т. 6,  т. 7, т. 8 и т. 9: 

„т. 6.  финансиране при временни касови разриви по бюджета на общината по чл. 

103, ал. 1 от Закона за публичните финанси; 

т. 7. финансиране на проекти чрез финансови инструменти по смисъла на чл. 2, т. 11 

от Регламент № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 

година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за 

регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и 

рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално 

развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за 

морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ, L 

347/320 от 20 декември 2013 г.), наричан по-нататък "Регламент № 1303/2013", от 

финансови посредници, избрани от "Фонд мениджър на финансови инструменти в 

България" ЕАД въз основа на открита, прозрачна, пропорционална и 

недискриминационна процедура; 

т. 8. разплащане на просрочени задължения; 

т. 9. сигуряване на плащания по предоставени временни безлихвени заеми за сметка 

на централния бюджет по реда на Закона за публичните финанси.“ 

Създават се чл. 5а, 5б, 5в и 5 г: 

„Чл.5а. Общинският дълг не е гарантиран от държавата и не представлява 

задължение за правителството освен в случаите, когато по съответния ред е издадена 

държавна гаранция. 

Чл. 5б. (1) Общината може да договаря, поема и изплаща дълг в левове или в 

чуждестранна валута. 

(2) При преоценка на общински дълг или на гарантиран от общината дълг в левове 

задълженията, деноминирани в чуждестранна валута, се преизчисляват по курса на 

Българската народна банка към датата на преоценката. 

(3) Общините не могат да обезпечават общински дълг чрез залог или ипотека на 

имущество - публична общинска собственост. 

    Чл.5в. Общината извършва текущо наблюдение за състоянието на дълга на 

търговските дружества с общинско участие в капитала, както и на останалите 

контролирани от общината лица, чиито средства и операции не са включени в 

общинския бюджет.“ 

       Чл. 5г. (1) Кметът на общината изготвя годишен отчет за състоянието на 

общинския дълг и го внася в общинския съвет като неразделна част от отчета за 

изпълнението на общинския бюджет.  

     (2) Отчетът по ал. 1 съдържа и информация за дълга на лицата по чл. 8а от ЗОД и 

издадените от тях гаранции. 

     (3) Общинският съвет приема с решение годишния отчет за състоянието на 

общинския дълг и дълга на лицата по чл. 8а от ЗОД.“ 

В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения: 
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4. т. 2 след думата „проекта“ се добавя „- наименование, цели, технико-

икономическа обосновка, очаквани срокове за реализация и социално-икономически 

анализ на очакваните резултати от осъществяването на проекта; 

5. Създава се нова т. 3: 

„т. 3. да е приложено подробно описание на всички финансови параметри на 

проекта - всички източници на финансиране на проекта и размер на съответния 

финансов ресурс, максимален размер на дълга, срокове и начини за усвояването му, 

лихвени условия, намерения за погасяване, размер на разходите за консултантски и  

административно-управленски услуги, източници за погасяване на дълга, влияние на 

дълговото финансиране и на разходите по обслужването на дълга върху бюджета на 

общината;“ 

6. Досегашната  т. 3 става т. 4, досегашната т. 4 става т. 5 и досегашната т. 5 става 

т. 6 и в нея думити “т. 3 и т. 4“ се заменят с „т. 4 и т. 5“. 

      В Допълнителни разпоредби се създава т. 5: 

    „5 „Общински дълг“ се използва със съответното  значение, определено със 

Закона за публичните финанси.“ 

Моля за Вашето поименно гласуване: 

 ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

1. Николай Рядков отсъства   

2. Неделчо Рядков  ЗА   

3. Николай Пенев   ЗА   

4. Георги Стоилов     ЗА   

5. Ганка Василева ЗА   

6. Венцислав Личев     ЗА   

7. Апостол Мадин ЗА   

8. Стоян Радин        ЗА   

9. Атанас Янев ЗА   

10. Стефан Иванчев ЗА   

11. Жечка Ташева ЗА   

12. Фаня Иванова ЗА   

13. Николай Зайчев      ЗА   

14. Илиян Петров       ЗА   

15. Лиляна Кавръкова             ЗА   

16. Борис Гаджев     отсъства   

17. Цветанка Лепарова      ЗА   

18. Красимир Киров     ЗА   

19. Хюсеин Дурмуш ЗА   

20. Севгин Фейзула ЗА   

21. Нина Якофова     ЗА   

Общо: 19 няма няма 

Приема се и става Решение № 152 на ОбС, което се прилага към протокола. 

 

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА. 

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

Община Пещера, приета с Решение № 109/30.05.2008г., изм и доп. с Решение № 

157/29.06.2012г., изм. и доп. с Решение № 746/16.02.2015г. на Общински съвет- 

Пещера. 
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Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Галина Стоянова–Секретар на 

Община Пещера. 

Докладна записка вх.№ Д-ОБС- 137/16.10.2020г. 

Галина Стоянова 

 - Уважаеми господин Председател, уважаеми господа Кметове, уважаеми 

общински съветници, Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на 

територията на община Пещера е приета с Решение №109/30.05.2008г. на Общински 

съвет-Пещера. Същата е изменяна и допълвана, съответно с Решение №157/29.06.2012 

г. и Решение №746/16.02.2015г. на Общински съвет-Пещера.  

На 11.02.2020 г. в Общински съвет - Пещера е получен Протест № 94 от 

Окръжна прокуратура гр.Пазарджик за констатирани противоречия с действащото 

законодателство, а именно, че приетата Наредба не е била публикувана на интернет 

страницата на Община Пещера, съгласно разпоредбите на чл.26, ал.2 от ЗНА. В тази 

връзка е образувано административно дело №209/2020 г. по описа на Административен 

съд гр.Пазарджик.  

Предвид гореизложеното, Общинска администрация е предприела действия за 

отстраняване на констатирания пропуск, като проектът на поднормативния акт е 

публикуван на интернет страницата на Община Пещера. 

Д-р Николай Пенев 

- Колеги, имате ли  въпроси, становища ?  Няма. Чета проект за решение: 

ОТНОСНО:  Отмяна на Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на 

територията на община Пещера, приета с Решение №109/30.05.2008г., изм. и доп. с  

Решение №157/29.06.2012 г. и Решение №746/16.02.2015г. на Общински съвет-Пещера.   

Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на 

община Пещера е приета с Решение №109/30.05.2008г. на Общински съвет-Пещера. 

Същата е изменяна и допълвана, съответно с Решение №157/29.06.2012 г. и Решение 

№746/16.02.2015г. на Общински съвет-Пещера.  

На 11.02.2020 г. в Общински съвет - Пещера е получен Протест № 94 от 

Окръжна прокуратура гр.Пазарджик за констатирани противоречия с действащото 

законодателство, а именно, че приетата Наредба не е била публикувана на интернет 

страницата на Община Пещера, съгласно разпоредбите на чл.26, ал.2 от ЗНА. В тази 

връзка е образувано административно дело №209/2020 г. по описа на Административен 

съд гр.Пазарджик.  

Предвид гореизложеното, Общинска администрация е предприела действия за 

отстраняване на констатирания пропуск, като проектът на поднормативния акт е 

публикуван на интернет страницата на Община Пещера. 

 

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на Община 

Пещера, взе предвид становището на ПК, на основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от 

ЗМСМА,   

 

Р Е Ш И : 

 Отменя Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията 

на община Пещера, приета с Решение №109/30.05.2008г., изм. и доп. с  Решение 

№157/29.06.2012 г. и Решение №746/16.02.2015г. на Общински съвет-Пещера.   

Моля за Вашето поименно гласуване: 
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 ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

1. Николай Рядков отсъства   

2. Неделчо Рядков  ЗА   

3. Николай Пенев   ЗА   

4. Георги Стоилов     ЗА   

5. Ганка Василева ЗА   

6. Венцислав Личев     ЗА   

7. Апостол Мадин ЗА   

8. Стоян Радин        ЗА   

9. Атанас Янев ЗА   

10. Стефан Иванчев ЗА   

11. Жечка Ташева ЗА   

12. Фаня Иванова ЗА   

13. Николай Зайчев      ЗА   

14. Илиян Петров       ЗА   

15. Лиляна Кавръкова             ЗА   

16. Борис Гаджев     отсъства   

17. Цветанка Лепарова      ЗА   

18. Красимир Киров     ЗА   

19. Хюсеин Дурмуш ЗА   

20. Севгин Фейзула ЗА   

21. Нина Якофова     ЗА   

Общо: 19 няма няма 

Приема се и става Решение № 153 на ОбС, което се прилага към протокола. 

 

ТОЧКА ПЕТА. 

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

Община Пещера.Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Галина Стоянова–

Секретар на Община Пещера. 

Докладна записка вх.№ Д-ОБС- 138/16.10.2020г. 

Галина Стоянова 

 - Уважаеми господин Председател, уважаеми господа Кметове, уважаеми 

общински съветници, с Решение №109/30.05.2008г. на Общински съвет-Пещера е 

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

община Пещера. Същата е изменяна и допълвана, съответно с Решение 

№157/29.06.2012 г. и Решение №746/16.02.2015г. на Общински съвет-Пещера.  

На 11.02.2020 г. в Общински съвет - Пещера е получен Протест № 94 от 

Окръжна прокуратура гр.Пазарджик за констатирани противоречия с действащото 

законодателство, а именно, че приетата Наредба не е била публикувана на интернет 

страницата на Община Пещера, съгласно разпоредбите на чл.26, ал.2 от ЗНА. В тази 

връзка е образувано административно дело №209/2020 г. по описа на Административен 

съд гр.Пазарджик.  

Предвид гореизложеното, Общинска администрация предприе действия за 

отстраняване на констатирания пропуск, като проектът на поднормативния акт е 

публикуван на интернет страницата на Община Пещера. На основание чл.26, ал.3 и ал.4 

от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на проекта на 

поднормативния акт на интернет страница на Община Пещера е предоставена 

възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища. 
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Целите, които се поставят са спазване на принципите на обоснованост, 

стабилност, откритост и съгласуваност по смисъла на чл. 26 от ЗНА. С обявяването на 

Наредбата стриктно се съобразяват императивните норми на материалния и 

процесуалния закон и по този начин се защитава обществения интерес и правата на 

гражданите. 

Проектът на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на 

територията на община Пещера не изисква допълнителни финансови или други 

средства и няма да доведе до пряко или косвено въздействие върху общинския бюджет. 

Същият не противоречи на правото на Европейския съюз и на други нормативни 

актове от по-висока степен.   

Д-р Николай Пенев 

- Колеги, имате ли  въпроси, становища ?  Г-н Георги Стоилов. 

 

Георги Стоилов 

- Уважаеми господин Председател, уважаеми  и господа Кметове, колеги,тази 

наредба важи за цялата територия на Община Пещера, а за населеното място «Свети 

Константин» ще важи ли? Там са зелени площи, как ще се определи статута там? 

 

Йордан Младенов Кмет на Община Пещера / отговор/ 

- Уважаеми г-н Председател, уважаеми общински съветници, за «Свети 

Константин», чакаме комисия, която да ни го предостави за стопанисване. След което 

ние трябва да направим вътрешна регулационна граница, трябва да се заснемат всички 

улици, зелени площи. Всичко това ще се уреди, когато направим Общия устройствен 

план. 

Д-р Николай Пенев 

- Всичко това нещо не отговаря на изисквнията на закона, в момента на „Св. 

Константин“ нямаме нито една улица, имаме един път, но той не е улица.Във връзка с 

това следва трасиране и на улици, които да осигурят достъп до имотите. А плюс всико 

това Общия удтройствен план, който ще третира територията на населеното място ще е 

необходима актуализация на наредбите, в момента в който въпросното населено място 

започне да функционира като част от Община Пещера. 

- Колеги, имате ли  други въпроси, становища ?  Няма.  

 Колеги, приемането на нови наредби, както и техните изменения и допълнения, 

става с четенето на целите текстове.  Проекта за Наредба е публикуван на интернет 

страницата на Община Пещера на 18.09.2020г., разгледана подробно на заседанията на 

ПК, няма постъпили становища и предложения в законовия срок, по реда на чл.26, ал.3 

от ЗНА. Предлагам Ви да приемем предложения проект за  Наредба за изграждане и 

опазване на зелената система на територията на община Пещера анблок. 

 

Който е съгласен, моля да гласува. 

В залата присъстват  19 общински съветници. 

ЗА - 19 ПРОТИВ – няма ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

Приема се. 

 

Чета проект за решение: 

 

ОТНОСНО:  Приемане на Наредба за изграждане и опазване на зелената 

система на територията на община Пещера 
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С Решение №109/30.05.2008г. на Общински съвет-Пещера е приета Наредба за 

изграждане и опазване на зелената система на територията на община Пещера. Същата 

е изменяна и допълвана, съответно с Решение №157/29.06.2012 г. и Решение 

№746/16.02.2015г. на Общински съвет-Пещера.  

На 11.02.2020 г. в Общински съвет - Пещера е получен Протест № 94 от 

Окръжна прокуратура гр.Пазарджик за констатирани противоречия с действащото 

законодателство, а именно, че приетата Наредба не е била публикувана на интернет 

страницата на Община Пещера, съгласно разпоредбите на чл.26, ал.2 от ЗНА. В тази 

връзка е образувано административно дело №209/2020 г. по описа на Административен 

съд гр.Пазарджик.  

Предвид гореизложеното, Общинска администрация предприе действия за 

отстраняване на констатирания пропуск, като проектът на поднормативния акт е 

публикуван на интернет страницата на Община Пещера. На основание чл.26, ал.3 и ал.4 

от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на проекта на 

поднормативния акт на интернет страница на Община Пещера е предоставена 

възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища. 

Целите, които се поставят са спазване на принципите на обоснованост, 

стабилност, откритост и съгласуваност по смисъла на чл. 26 от ЗНА. С обявяването на 

Наредбата стриктно се съобразяват императивните норми на материалния и 

процесуалния закон и по този начин се защитава обществения интерес и правата на 

гражданите. 

Проектът на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на 

територията на община Пещера не изисква допълнителни финансови или други 

средства и няма да доведе до пряко или косвено въздействие върху общинския бюджет. 

Същият не противоречи на правото на Европейския съюз и на други нормативни 

актове от по-висока степен.   

 

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на Община 

Пещера, взе предвид становището на ПК, на основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от 

ЗМСМА,   

 

Р Е Ш И : 

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

община Пещера. 

НАРЕДБА 

ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА  

ГЛАВА ПЪРВА 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат обществените отношения, свързани с планирането, 

изграждането, устойчивото поддържане, опазване и развитие на зелената система на 

община Пещера. 

 

(2) Зелената система на община Пещера е предназначена да подобрява жизнената среда 

и облика на населените места в нея независимо от формите на собственост. 

 

(3) Общинският съвет на Община Пещера чрез бюджета на общината осигурява 

необходимите средства за поддържане на декоративната растителност в общинските 

зелени площи. 
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ГЛАВА ВТОРА 

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА 

Чл. 2. (1) Органите за управление на зелената система са Общинския съвет, кметът на 

Община Пещера и кметовете на кметства в общината. 

(2) С тази наредба се определят функциите на структурното звено на общинската 

администрация за изграждането, поддържането и опазването на зелената система на 

Община Пещера 

Чл. 3. (1) Общински съвет - Пещера управлява качеството на зелената система на 

общината в съответствие с функционалното й предназначение, интензитета на 

поддържане и териториалното разположение на зелените площи. 

(2) Общинският съвет на Община Пещера определя интензитета на поддържане на 

зелените площи всяка година преди приемане на бюджета на Общината. 

Чл. 4. (1) Кметът на Община Пещера ръководи и координира цялостната дейност по 

опазване, изграждане и поддържане на зелената система на общината, организира 

изпълнението на бюджета по дейност “озеленяване” и на дългосрочните програми за 

развитието на зелената система и дава указания по приложението на тази наредба.  

(2) Кметът на Община Пещера или оправомощено от него 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. 

(3) Разглеждането на устройствените планове и инвестиционни проекти за територии и 

обекти на зелената система се извършва от Общински експертен съвет по устройство на 

територията. 

Чл.5. Кметовете на кметства в община Пещера: 

     1. изпълняват бюджета по дейност „озеленяване” в частта му за населеното място и 

организират провеждането на необходимите мероприятия; 

     2. изпълняват делегираните им от кмета на Община Пещера функции. 

Чл. 6. Длъжностните лица от структурното звено на общинската администрация за 

изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Пещера: 

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 дава препоръки за опазване на растителността и извършване 

на компенсаторно озеленяване; 

4. извършват проверки за паркоустройствени работи към разрешени строежи; 

5. контролират качеството на дейностите по поддържане на зелените площи, за което 
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съставя констативни протоколи; 

6. прави предписания за извършване на възстановителни мероприятия в случаите по чл. 

38. 

Чл.7. Главният архитект на Община Пещера 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 Пещера 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. 

 

Чл. 8. Общинският експертен съвет по устройство на територията (ОбЕСУТ): 

              1. разглежда и приема заданията, проучванията и плановете по чл. 7, 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 Пещера 

 

ГЛАВА ТРЕТА 

ПЛАНИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА 

СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА РАСТИТЕЛНОСТТА ПРИ 

СТРОИТЕЛСТВО И ПРИ ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ 

РАЗДЕЛ ПЪРВИ 

ПЛАНИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА 

Чл. 10. (1) Планирането на зелената система се извършва с общ устройствен план 

(ОУП) и подробни устройствени планове (ПУП). 

(2) С ОУП на Община Пещера и правилата за прилагането му се определят територии, 

устройствени зони и самостоятелни терени за озеленяване, както и специфични 

правила и нормативи за тяхното устройство и застрояване. 

Чл. 10. (1) Заданията за изработване на ПУП на обществени зелени площи по чл. 61, ал. 
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4 от ЗУТ се разглеждат и приемат от ОбЕСУТ и от Постоянните комисии при 

Общински съвет - Пещера. 

(2) По решение на общинския съвет или на кмета на общината могат да се разглеждат и 

приемат задания и за други видове зелени площи. 

(3) При разглеждане на заданията по ал. 1, с оглед характера на обекта, кметът на 

общината или председателят на общинския съвет могат да изискат ПУП да бъде 

подложен на обществено обсъждане по реда на чл. 121, ал. 1 от ЗУТ. 

Чл. 11. Разрешаване на строителство и поставяне на обекти по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ в 

съществуващи паркове, градини и други зелени площи за широко обществено ползване 

по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ се допуска само въз основа на влязъл в сила ПУП и на план-

схемите към него. 

 

Чл. 12. 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 Закона за културното наследство. 

Чл.13.Новоизградените общински зелени площи задължително се предават с 

гаранционен срок, в който изпълнителят е длъжен да отстрани допуснатите пропуски и 

недостатъци и да възстанови загиналата растителност. Гаранционният срок е равен на 

гаранционното поддържане, включено в договора за изпълнение на обекта. 

Чл.14. При преструктуриране на съществуващи жилищни комплекси застрояването и 

урегулирането на нови поземлени имоти в тях за квартални паркове и градини се 

извършва по реда на чл. 22 от ЗУТ и съобразно предвижданията на ОУП. 

 

РАЗДЕЛ ВТОРИ 

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛСТВО И ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ 

ОБЕКТИ В ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ – 

РЕАЛИЗИРАНИ И НЕРЕАЛИЗИРАНИ 

Чл. 15. (1) В изградени паркове и зелени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ не се допуска 

изграждане на огради, освен ако не е предвидено с ПУП за парка или градината, приет 

по реда на чл. 62, ал. 9 от ЗУТ. 

(2) В предвидените, но неизградени паркове и озеленени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ 

се допускат само леки огради при условията на чл. 48, ал. 2 от ЗУТ. 

Чл. 16. (1) В незастроени имоти, предвидени по ОУП или ПУП за зелени площи по чл. 

61, ал. 4 от ЗУТ, които не са реализирани, могат да се изграждат само обекти по чл. 55 

от ЗУТ, представляващи открити обекти за спортни дейности и площадки за игра и 

други подобни открити обекти (летни естради, атракциони, открити изложбени площи 

и др.), съвместими с парковите функции, които заемат до 10 % от имотите с площ до 10 

000 кв. м и 5 % от имотите с площ над 10 000 кв. м. 

(2) За изграждането на тези обекти не се разрешава премахване на картотекирана 

дървесна растителност. 
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(3) Когато за временния обект по ал. 1 се налага премахване на дървесна растителност, 

визата се съгласува със специализираната общинска служба по озеленяване, която дава 

указания за извършване на компенсаторно озеленяване в незаетата от обекта част от 

имота и упражнява контрол по спазване на поставените условия. 

(4) Не се разрешава в имотите по ал. 1 изграждане на временни паркинги, автокъщи, 

автомивки, бензиностанции, газостанции и други обекти, неприсъщи на парковите 

функции. 

(5) Освен за посочените по ал. 1 обекти, използването на незастроени имоти, 

предвидени за зелени площи, се допуска само за производство на декоративна 

растителност. В този случай се разрешават всички видове временни постройки по чл. 

50, т. 2 от ЗУТ, обслужващи дейността по производство на декоративна растителност. 

(6) Одобряването на инвестиционни проекти за строежи по ал. 5 и въвеждането им в 

експлоатация се извършва само при условие, че отговарят на разрешената, съгласно 

издадената виза, функция за обслужване на дейностите по производство на 

декоративна растителност. 

Чл. 17. В застроени имоти, предвидени по ОУП или ПУП за зелени площи, се 

разрешава само преустройство на таванско помещение по чл. 50, т. 1-б от ЗУТ и 

вътрешно преустройство и ремонти по чл. 53 от ЗУТ. 

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, които общо не могат да надвишават следните размери: 

1. до 50 кв. м – за имоти с площ до 1000 кв. м; 

2. до 500 кв. м – за имоти с площ от 1000 кв. м до 10 000 кв. м; 

3. от 500 до 1000 кв. м – за имотите с площ над 10 000 кв. м. 

(2) При поставяне на преместваемите обекти в имотите по ал. 1 не се разрешава 

премахване на дървесна растителност. 

РАЗДЕЛ ТРЕТИ 

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛСТВО И ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ 

ОБЕКТИ В ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

(НЕПРЕДВИДЕНИ ЗА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ) 

Чл. 19. (1) При разрешаване на временни и на преместваеми обекти по чл. 55, чл. 56 и 

чл. 57 от ЗУТ в незастроени имоти, които не са определени по устройствен план за 

зелени площи, но в които има дървесна растителност, обектите се разполагат така, че 

да се осигури определената с ПУП за имота минимална озеленена площ, при 

максимално опазване на растителността. 

(2) Когато временните и преместваемите обекти по ал. 1 засягат дървесна растителност, 

площта и разполагането им се съгласуват с общинската специализирана служба по 

озеленяване. 

(3) Не се разрешава поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ в 
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застроени имоти, ако поставянето им предвижда премахване на дървесна растителност. 

Чл. 20. (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 Пещера. 

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

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

Община Пещера 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. 

Чл. 21. (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. се придружава от заверено заснемане и становище по чл. 

21, 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. 21, 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 Пещера. 

(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. 

(6) Заснемането и становището по ал. 1 се съобразяват при издаването на визата за 

проектиране. 

Чл. 22. (1) Всички инвестиционни проекти, без тези за еднофамилни и вилни сгради и 

за строежи от шеста категория, задължително включват част „Паркоустройство и 
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благоустройство” (съгласно Наредба № 4 от 21 май 2001 година за обхвата и 

съдържанието на инвестиционните проекти) или мероприятия по възстановяване и 

озеленяване на терена за обектите на техническата и транспортната инфраструктура 

съгласно чл. 68 от ЗУТ. 

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

придружават от заснемане и експертно становище. 

(3)  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 Пещера. 

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

поддържане и опазване на зелената система на Община Пещера 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. 

Чл. 24. (1) Проектите по част „Паркоустройство и благоустройство” се съгласуват само 

когато са съобразени с: 

1. минималната озеленена площ съгласно издадената виза (одобрения ПУП или 

устройствена зона по ОУП); 

2. изискванията на Наредба № 7 от 22 декември 2003 година за правила и 

нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони; 

3. съществуващата в озеленената площ дървесна растителност; 

4. нормите за отстояния на растителността от сгради, съоръжения и имотни 

граници; 

5. биологичните изисквания на използваните растителни видове. 

(2) Не се считат за озеленена площ външните тераси и всички видове пешеходни и 

транспортни настилки, а настилките на тревна фуга се включват в общата озеленена 

площ на имота с коефициент от 0,2 до 0,8 в зависимост от вида им. 

(3) Озеленените площи върху тераси, покривни градини и над подземни сгради и 

съоръжения се включват в общата озеленена площ на имота, ако според 

конструктивния проект и проекта за вертикално планиране е осигурен почвен пласт 

повече от 0,60 м. При по-малък почвен слой (но не по-малко от 0,30 м) площта им се 

умножава с коефициент 0,8. 

(4) Водните площи се включват в озеленената площ. Когато надхвърлят 50 % от 

изискващата се минимална озеленена площ, участват с площ, умножена с коефициент 

0,5. 

(5) Кашпите с площ повече от 0,50 кв. м площ и дълбочина над 0,50 м се включват в 

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

(6) Вертикалното озеленяване (в това число перголи и фасади) участва в озеленената 

площ с коефициент от 0,5 до 0,8. 

Чл. 24. При съгласуване на част „Паркоустройство и благоустройство“ към 

инвестиционните проекти, когато е необходимо компесаторно озеленяване, 

упълномощено по съответния ред длъжностно лице за изграждане, поддържане и 

опазване на зелената система на Община Пещера предписва размера, видовия състав и 

местоположението му. 

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

вегетативни периода. 

Чл. 25. Разрешение за отсичане на дървесна растителност при строителство се издава 

само въз основа на одобрен при условията и по реда на тази наредба инвестиционен 

проект, съобразен със становището и предписанията на упълномощените по съответния 

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

Община Пещера. 

Чл. 26. (1) Предвидените в съгласувания паркоустройствен проект посадъчни работи, в 

т.ч. и компенсаторното озеленяване, когато е в поземления имот, се извършват в 

първия възможен посадъчен сезон, през който това е възможно съобразно 

организацията на строителството. 

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

извършва в първия възможен посадъчен сезон след започване на разрешеното по 

смисъла на чл. 157 от ЗУТ строителство в имота. 

Чл. 27. За установяване на изпълнението на паркоустройствените работи и/или 

компенсаторното озеленяване упълномощените по съответния ред длъжностни лица за 

изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Пещера по 

озеленяване съставят констативен протокол. 

Чл. 28. (1) Не се издават удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи, за 

които не е изпълнена частта „Паркоустрояване и благоустрояване” към 

инвестиционния проект. 

(2) Когато строежът е разрешен и се изпълнява и въвежда в експлоатация по етапи, 

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

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА 

Чл. 29.(1) Поддържането на зелените площи се ръководи и осъществява от 

специализирано звено към Община Пещера. 

(2) Общинските зелени площи за широко обществено ползване на всеки пет години се 

подлагат на преглед и преценка за необходимостта от частична реконструкция на 
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амортизирани биологични или благоустройствени фондове. Прегледът и преценката се 

извършват от упълномощените по съответния ред длъжностни лица за изграждане, 

поддържане и опазване на зелената система на Община Пещера. 

Чл. 30. (1) Според интензивността на поддържане зелените площи общинска 

собственост се разпределят в следните категории: І категория – представително 

поддържане; ІІ категория – оптимално поддържане; ІІІ категория – средно поддържане; 

ІV категория – частично поддържане. 

(2) Поддържането на зелените площи се извършва въз основа на технологични 

нормативи, съгласно вида и категорията на зелената площ, повторяемостта и обема на 

работите на съответните структурни елементи. 

Чл. 31. (1) Организацията по изразходване на определените от Общински  съвет- 

Пещера средства за поддържане на зелените площи по възприетите категории и 

интензитет на поддържане се извършва въз основа на одобрените технологични 

нормативи и разработените годишни технологични план-сметки. 

Чл. 32. Контролът върху качеството на работата по поддържането на общинските 

зелени площи се извършва от директора на специализирано звено към Община Пещера 

 

ГЛАВА ПЕТА 

ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА 

РАЗДЕЛ ПЪРВИ 

ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ 

Чл. 33. (1) Всички граждани на общината са длъжни да опазват зелените площи, 

независимо от тяхната собственост. 

(2) Опазването на зелените площи включва: 

          1. полагане на постоянни грижи за поддържане в добро състояние на зелените 

площи; 

          2. недопускане на действия или бездействия, които водят до увреждане или 

унищожаване на зелените площи, настилките, водните площи и парковите съоръжения. 

Чл. 34. (1) Обществените зелени площи се използват само съобразно основното им 

предназначение по чл. 1, ал. 2. 

(3) В обществените зелени площи се забранява: 

        1. строителството на допълнителни обекти за обществено обслужване, спорт и 

атракции; 

        2. повреждането на растителността в паркове, градини, улично озеленяване; 

        3. поставянето на рекламно-информационни елементи или други съоръжения по 
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дърветата; 

        4. ходенето в тревните масиви, паркове, градини, улично озеленяване; 

        5. преминаването и паркирането на МПС, с изключение на тези със специален 

режим; 

        6. нанасянето на повреди на парковата мебел, съоръженията и настилките; 

        7.  разхождането на свобода и с ремък на домашни животни в паркове, градини, 

улично озеленяване. 

        8. замърсяването на зелените площи, алеи, детски площадки и други съоръжения с 

животински екскременти; 

        9. предизвикването на шум и безпокойство, които пречат на останалите 

посетители; 

      10. изхвърлянето на отпадъци извън определените за целта съдове; 

      11. събирането на семена, плодове, резници, брането на билки; 

      12. насипването на осолен сняг, пясък и химикали в зелените площи и на не по-

малко от 1 м от стволовете на дървета и храсти, както и върху цветя и тревни площи, 

следствие на зимното почистване и при миене и метене на тротоарите на уличните 

платна. 

Чл. 35. (1) Провеждането на културни, спортни и други обществени мероприятия на 

открито в зелените площи, предназначени за обществено ползване, се допуска на 

определените за това места след разрешение на кмета на общината или упълномощено 

от него лице. 

(2) За провеждането на мероприятията по ал. 1 се събира такса, определена с Наредбата 

за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от 

Община Пещера. 

Чл. 36. (1) Ползвателите на съоръжения и търговски обекти в зелените площи са 

длъжни да чистят прилежащата им територия в обхват до 5 м, както и да провеждат 

мероприятия за опазване и възстановяване на увредената растителност по указания и 

схема на упълномощените по съответния ред длъжностни лица за изграждане, 

поддържане и опазване на зелената система на Община Пещера. 

(2) Преминаването на МПС, зареждащи търговски и обслужващи обекти, се извършва 

по режим, определен от специализираната общинска служба по озеленяване. 

Чл. 37. (1) При разрешаване на строителство, което предвижда разкопаване на зелени 

площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ, задължително се предписват възстановителни 

мероприятия. 

(2) След извършване на неотложни аварийни мероприятия на инженерната 

инфраструктура в зелени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ се дават задължителни 

предписания за възстановителни мероприятия и се определя срок за изпълнението им. 

(3) Възстановителните мероприятия са за сметка на възложителя, като за целта се внася 

гаранционен депозит, който се възстановява или задържа в зависимост от състоянието 

на зелените площи след приключването на възстановителните работи. 
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РАЗДЕЛ ВТОРИ 

ОПАЗВАНЕ НА ДЕКОРАТИВНАТА ДЪРВЕСНА И ХРАСТОВА 

РАСТИТЕЛНОСТ 

Чл. 38. (1) Декоративната дървесна и храстова растителност на територията на Община 

Пещера се опазва по реда на тази наредба. 

(2) Тази разпоредба не се отнася за растителността в имоти, попадащи в защитени 

територии, земи от горския фонд, в обекти-паметници на културата или други, за които 

има специален закон. 

(3)  Единични дървета, обявени за „исторически“ или за „вековни и забележителни“ 

извън обекти-паметници на културата или защитени територии, се опазват по 

предвидения ред в Закона за културното наследство (ЗКН), в Закона за биологичното 

разнообразие (ЗБР) и в Закона за защитените територии (ЗЗТ). 

Чл. 39. (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 Пещера 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, освен в случаите по чл.41, или увреждат дървета и храсти. 

(6) При изграждане на обекти с временен и постоянен статут съществуващата 

растителност се опазва при условията и реда на Раздел втори и Раздел трети от Глава 

трета и Раздел трети от Глава четвърта. 

Чл. 40. Всички собственици са длъжни да следят за наличие в имотите си на болни и 

изсъхнали дървета, представляващи опасност за имуществото, здравето и живота на 

гражданите, и да ги премахват своевременно и за своя сметка по реда на чл. 45, ал. 3. 

Чл. 41. (1) За осигуряване на оптимални условия за развитие на дървесната и храстова 

растителност, тя следва да се засажда на нормативно изискващите се минимални 

отстояния от сгради, съоръжения и имотни (регулационни) граници. 
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(2) 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 Пещера. 

 

 

РАЗДЕЛ ТРЕТИ 

ПРЕМАХВАНЕ ИЛИ ПРЕМЕСТВАНЕ НА РАСТИТЕЛНОСТ 

Чл. 42. (1) На територията на Община Пещера се забранява отсичане или изкореняване 

на дълготрайни дървета и храсти, независимо от собствеността им. 

(2) По изключение растителността се премахва в следните случаи: 

       1. при наличие на изсъхнали и болни дървета, издънкова и самонастанена 

растителност, особено в основи на сгради и съоръжения, както и дървета, 

застрашаващи сигурността на гражданите, безопасността на движението, сградите, 

съоръженията и инженерната инфраструктура; 

       2. при реконструкция на съществуващата растителност и озеленените площи, при 

провеждане на санитарни сечи по утвърдени проекти; 

       3. при строителство на сгради, съоръжения, пътища и обекти на инженерната 

инфраструктура при доказана невъзможност за запазването им, след одобряване на 

инвестиционния проект; 

 

         4. при премахване на последици от природни бедствия, производствени аварии, в 

т.ч. аварийни ремонти на подземни комуникации и инженерни съоръжения. 

(3) Кастрене на дълготрайни дървета и храсти, независимо от собствеността им, се 

допуска при доказана необходимост въз основа на експертно становище. 

Чл. 43. (1) Писмено разрешение за преместване, премахване или кастрене на дървесна и 

храстова растителност се издава от кмета на общината или оправомощено от него 

длъжностно лице, въз основа на експертно становище. 

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

Чл. 44. (1) Когато на физически или юридически лица се издават разрешения за 

премахване или преместване на общинска декоративна растителност, на засегнатата 

растителност се прави оценка. 

(2) В разрешението се вписват размерът на обезщетението и задълженията към 

общината, произтичащи от дейността по отсичането. 
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(3) За премахването им собственикът на терена уведомява в тридневен срок 

упълномощените по съответния ред длъжностни лица за изграждане, поддържане и 

опазване на зелената система на Община Пещера– при всички случаи, НИНКН – за 

обекти-паметници на културата или тяхната среда, РИОСВ – за дървета, обявени за 

защитени. 

(4) Собственици на частни имоти не заплащат обезщетение за отсечена растителност в 

техния недвижим имот, освен в случаите по чл. 43, ал. 3. 

Чл. 45. (1) Отрязването на клони, преместването и премахването на общинска 

декоративна растителност, за която има писмено разрешение, се извършва за сметка на 

собственика и/или на заинтересованото лице. 

(2) Дървесината, добита при отсичане на растителност с разрешение за премахване, се 

маркира с марка собственост на общината и за транспортирането й се издава 

позволително, за което се събират такси. 

Чл. 46. (1) Споровете между собствениците за отсичане на дървета, намиращи се на 

отстояние от съседен чужд имот, по-малко от допустимото от закона, се решават по 

съдебен ред. 

(2) По реда на тази наредба се разглеждат и разрешават искания за отсичане на корени 

или клони на дървета, преминаващи в съседен имот. 

(3) Процедурите по премахване на растителност в съсобствен имот и в дворната част на 

етажна собственост се провеждат при условията и по реда на тази наредба при съгласие 

на собствениците, постигнато по предвидения ред в Закона за собствеността. 

(4) Всеки съсобственик или собственик на обект в етажна собственост може да иска по 

съдебен ред премахването на растителност, която влошава недопустимо условията за 

ползването на неговия имот. 

Чл. 47. (1) Заявлението за издаване на разрешение за кастрене, премахване и 

преместване на растителност по Раздел трети се подава до кмета на общината. 

(2)  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. 

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

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

(4) Към заявлението се прилагат копия от документ за собственост и други документи 

при необходимост. 
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ГЛАВА ШЕСТА 

КОНТРОЛ. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ. АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ 

РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 48. Контролът по изпълнението на тази наредба се осъществява от кмета на 

Община Пещера, ресорния заместник-кмет на Община Пещера, кметовете на кметства 

в общината и ръководителя на ОП ЧПОИ и РУП - Пещера. 

Чл.49. (1) За всички причинени щети на елементите на зелената система на Община 

Пещера – растителност и съоръжения, виновните лица, освен глоба, дължат 

обезщетение в размер, достатъчен за възстановяването им. 

(2) В случаите, когато без съгласието на собственика се премахват дървета и храсти, 

които не нарушават нормативните отстояния от сгради, съоръжения и имотни граници 

или не създават съществени пречки за инженерните мрежи, причинителят на щетата е  

длъжен да заплати на собственика обезщетение. В тези случаи, при липса на съгласие, 

размерът на обезщетението се установява по съдебен ред. 

(3) Не се дължи обезщетение при премахване на дървета, които в резултат на природни 

бедствия, аварии и др. създават непосредствена опасност за живота и здравето на 

гражданите. 

(4) Замърсени участъци на озеленени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ се почистват от 

нарушителите за тяхна сметка. При отказ това се извършва от специализираната 

общинска служба по озеленяване за сметка на нарушителите. 

Чл.50.(1) Нарушенията по тази наредба се констатират с акт за установяване на 

административно нарушение, съставен от длъжностни лица от общинската 

администрация, определени със заповед на кмета на общината. 

(2) В случаите на нарушение на тази наредба, актовете за установяване на 

административно нарушение могат да се съставят и от служители на Министерството 

на вътрешните работи, които могат да налагат санкции по реда на чл. 52, ал. 5. 

(3) Въз основа на акта за установяване на административно нарушение кметът на 

общината или упълномощено от него лице издава наказателно постановление. 

(4) Установяването на нарушенията, определянето на наказателно-отговорните лица, 

издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват 

по реда на Закона за административните нарушения и наказания.  

(5) Замърсени участъци на озеленени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ се почистват от 

нарушителите за тяхна сметка. При отказ това се извършва от упълномощените по 

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

система на Община Пещера за сметка на нарушителите. 

(6) Санкциите за неправилно преминаване и паркиране на МПС в зелени площи се 

налагат по Наредбата за организацията и безопасността на движението, дисциплината 

на водачите на превозни средства и пешеходците в Община-Пещера, Наредбата за 

обществения ред, чистотата и специализирана закрила на деца на обществени места 

или друг нормативен акт. 

(7) Санкциите за монтиране без разрешение в зелени площи на обекти за реклама, 

търговия, палатки, каравани и др. съоръжения се налагат по реда на наредбата на 
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общинския съвет на Община Пещера по чл. 56, ал. 2 от ЗУТ. 

 

Чл. 51. (1) Наказва се с глоба от 500 до 1000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание, 

лице, което: 

1. като изпълнител на новоизградени зелени площи в определения гаранционен 

срок не отстрани допуснатите пропуски и недостатъци и не възстанови 

загиналата растителност; 

2. отсече повече от нормативно определения или допустимия брой дървета; 

3. създава нерегламентирани сметища в територии и имоти, предвидени за 

озеленяване. 

(2) Наказва се с глоба от 200 до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание лице, 

което: 

       1. упражнява спортове в парковете и градините извън определените за това места, 

с което застрашава посетителите; 

       2. разхожда или пуска на свобода кучета или други домашни животни в паркове, 

градини, улично озеленяване, поляни, цветни фигури и детски площадки; 

        3. разхожда кучета или други домашни животни в паркове, градини, улично 

озеленяване или не събира техните екскременти; 

        4. пуска на паша домашни животни, при което се унищожават зелени площи и 

декоративна растителност или коси трева без разрешение; 

        5. предизвиква шум 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 всички видове стоки, 

извършва услуги или устройва забавления; 

        8. организира и провежда митинги, събрания, културни, спортни или други 

обществени мероприятия на открито в зелените площи без разрешение; 

 

        9. чупи или поврежда съоръжения за игра в зелени площи и друга паркова мебел; 

        10. поставя по дървета в обществените зелени площи рекламно-информационни 

елементи или други съоръжения. 

(3) За други нарушения на тази наредба на виновните лица се налага глоба от 100 до 

200 лв. 

(4) При къпане в паркови водни площи и използване на плавателни съдове, освен в 

разрешените за това места, се заплаща глоба от 50 до 100 лв. 

(5) При явно маловажни случаи на нарушаване на тази наредба не се съставя акт за 

установяване на нарушение, а се налагат глоби по реда и в размера, предвиден с чл. 39, 

ал. 1 и ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания. 

(6) Когато някое от нарушенията по ал. 1 е извършено от едноличен търговец или от 

юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 2000 лв., а за 

нарушение по ал. 2 – от 500 до 1000 лв. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
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§ 1. По смисъла на тази наредба: 

1. „Декоративна растителност” (вегетативни елементи), е цялото декоративно 

растително разнообразие – дървета, храсти, цветя и треви, включено в зелените 

площи, в насажденията по алеи, улици и площади и в недвижимите имоти на 

държавата, общината, юридически и физически лица. „Дълготрайна 

декоративна растителност” са всички местни и чуждоземни декоративни 

видове, широколистни и иглолистни дървета и храсти. 

2. „Интензитет (степен) на поддържане” е повторяемостта на видовете дейности 

според технологичните нормативи в определената категория озеленена площ. 

3. „Технологични норми” за поддържане на паркове, градини и лесопаркове се 

съдържат в Заповед № 107/22.02.1980 г. на МРРБ. 

§ 2. Експертното становище за състоянието на растителността се изготвя от специалист 

– ландшафтен архитект или лесоинженер, и съдържа: 

1. Определяне местоположението и собствеността; 

2. Определяне на декоративния вид и състояние – възраст, диаметър на ствола на 

височина 1 м от почвата, диаметър на короната, ориентировъчна височина, 

жизнеността на декоративния вид, преценка за здравословното състояние на 

стъблото, клоните, листната маса, 

симптоми на заболяване, наличие на вредители, влияние на екологичните 

условия на околната среда; 

3. Заключение с конкретни предложения – да се запази и да се проведат 

мероприятия за подобряване на неговото състояние, да се премести, да се 

премахне или да се подмени с друг екземпляр. 

§ 3. Отстоянията на декоративната растителност от въздушни електропроводи и др. 

енергийни обекти се определят съгласно Наредба № 16 от 9 юни 2004 година за 

сервитутите на енергийните обекти. 

§ 4. Наредбата се издава на основание чл. 20, чл. 21, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 

10 от ЗУТ. 

Моля за Вашето поименно гласуване: 

 ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

1. Николай Рядков отсъства   

2. Неделчо Рядков  ЗА   

3. Николай Пенев   ЗА   

4. Георги Стоилов     ЗА   

5. Ганка Василева ЗА   

6. Венцислав Личев     ЗА   

7. Апостол Мадин ЗА   

8. Стоян Радин        ЗА   

9. Атанас Янев ЗА   

10. Стефан Иванчев ЗА   

11. Жечка Ташева ЗА   

12. Фаня Иванова ЗА   

13. Николай Зайчев      ЗА   

14. Илиян Петров       ЗА   

15. Лиляна Кавръкова             ЗА   

16. Борис Гаджев     отсъства   

17. Цветанка Лепарова      ЗА   

18. Красимир Киров     ЗА   
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19. Хюсеин Дурмуш ЗА   

20. Севгин Фейзула ЗА   

21. Нина Якофова     ЗА   

Общо: 19 няма няма 

Приема се и става Решение № 154 на ОбС, което се прилага към протокола. 

 

ТОЧКА ШЕСТА. 

Актуализиране на оценки на проектни имоти за изменение на трасето на улица с о.т. 

298, 298а, 297, 253, 252, 251, 249, (ПИ 56277.501.9648) по Регулационния план на гр. 

Пещера и сключване на договор по чл.15 от ЗУТ. Приемане на оценка за продажба на 

идеални части от имот частна общинска собственост – поземлен имот с идентификатор 

56277.504.437 по КККР на гр. Пещера. 

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, инж. Невена Дялкинова,Гл.експерт 

„Общинска собственост“ 

Докладна записка вх.№ Д-ОБС- 139/20.10.2020г. 

Инж. Невена Дялкинова 

 - Уважаеми господин Председател, уважаеми господа Кметове, уважаеми 

общински съветници, с Решение №759/27.03.2015г. Общински съвет Пещера е дал 

съгласие за изработването на Проект за Частично изменение на Подробния устройствен 

план (ПУП) – План за регулация (ПР) за изменение трасето на улица с осови точки 298, 

298а, 297, 253, 252, 251, 249 по Регулационния план на гр. Пещера, Община Пещера, 

Област Пазарджик, с който се измества в северна посока пътното платно на улицата, 

при което част от УПИ ІІ-Жилищно строителство и търговия с идентификатор 

56277.501.320 и част от УПИ VІ-3430 с идентификатор ПИ 56277.501.322 да се 

приобщят към улицата и да преминат в публична общинска собственост. За запазване 

на площта на УПИ VІ-3430 с идентификатор ПИ 56277.501.322 се измества трасето на 

улица с о.т. 253, 254 в кв. 27 и се коригира контура на поземлен имот с идентификатор 

ПИ 56277.9648 като част от улицата се предвижда да премине от общинска публична 

собственост в частна собственост.  

Собственици на УПИ VІ-3430 с идентификатор ПИ 56277.501.322 са 

наследниците на Райна Димитрова Козарева. 

От направената разработка и изчисления баланс на площи е видно, че пътното 

платно на улицата с осови точки 298, 298а, 297, 253, 252, 251, 249 (ПИ 56277.501.9648) 

се измества в северна посока, при което 684 кв.м от УПИ ІІ-Жилищно строителство и 

търговия (ПИ 56277.501.321) се приобщават към улицата и преминават от частна 

общинска в публична общинска собственост и 50 кв.м от УПИ VІ-3430 (проектен имот  

56277.501.9671), собственост на наследниците на Райна Димитрова Козарева, също се 

приобщават към улицата и преминават от частна собственост в публична общинска 

собственост. С цел да се запази площта на УПИ VІ-3430 (ПИ 56277.501.322) се променя 

трасето на улица с осови точки 253-254 (ПИ 56277.501.9648) в кв.27 като 50 кв.м от 

него (проектен имот 56277.501.846) преминават от публична общинска собственост в 

частна собственост.  

Площта на урегулирания имот и терените общинска собственост не се изменят. 

С Решение № 28/29.12.2015г. Общински съвет Пещера е приел изготвената 

оценка от лицензиран оценител на проектните имоти, съгласно която крайната 

погасителна стойност, която следва да се заплати за имотите, а именно проектен имот 

56277.501.9671 с площ 50 кв.м и проектен имот 56277.501.846 с площ 50 кв.м,  е 0.00 

лв. Същата има валидност от шест месеца. 
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Изготвена е нова пазарна оценка на   проектните имоти, която е в размер на 

1330.00 лв. без ДДС за всеки от тях и нито една от страните не следва да дължи 

доплащане. 

В тази връзка и с оглед изложеното на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11  и ал.2 от 

ЗМСМА, чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.15 от ЗУТ, чл.44, ал.5 и ал.6 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

 

ПРЕДЛАГАМ: 

 

1. Да одобрите изготвената пазарна оценка на проектен имот 56277.501.9671 с 

площ 50 кв.м и на проектен имот 56277.501.846 с площ 50 кв.м, в размер на 1330.00 лв. 

без ДДС на всеки от тях, като върху Проектен имот 56277.501.846, който наследниците 

на Райна Димитрова Козарева придобиват, същите да заплатят единствено и само 

съответните данъци и такси. 

2. Да упълномощите Кмета на общината да сключи договор по чл.15 от ЗУТ с 

наследниците на Райна Димитрова Козарева. 

Д-р Николай Пенев 

- Колеги, имате ли  въпроси, становища ?  Няма. Чета проект за решение: 

 

Мотиви: С Решение №759/27.03.2015г. Общински съвет Пещера е дал съгласие 

за изработването на Проект за Частично изменение на Подробния устройствен план 

(ПУП) – План за регулация (ПР) за изменение трасето на улица с осови точки 298, 298а, 

297, 253, 252, 251, 249 по Регулационния план на гр. Пещера, Община Пещера, Област 

Пазарджик, с който се измества в северна посока пътното платно на улицата, при което 

част от УПИ ІІ-Жилищно строителство и търговия с идентификатор 56277.501.320 и 

част от УПИ VІ-3430 с идентификатор ПИ 56277.501.322 да се приобщят към улицата и 

да преминат в публична общинска собственост. За запазване на площта на УПИ VІ-

3430 с идентификатор ПИ 56277.501.322 се измества трасето на улица с о.т. 253, 254 в 

кв. 27 и се коригира контура на поземлен имот с идентификатор ПИ 56277.9648 като 

част от улицата се предвижда да премине от общинска публична собственост в частна 

собственост.  

Собственици на УПИ VІ-3430 с идентификатор ПИ 56277.501.322 са 

наследниците на Райна Димитрова Козарева. 

От направената разработка и изчисления баланс на площи е видно, че пътното 

платно на улицата с осови точки 298, 298а, 297, 253, 252, 251, 249 (ПИ 56277.501.9648) 

се измества в северна посока, при което 684 кв.м от УПИ ІІ-Жилищно строителство и 

търговия (ПИ 56277.501.321) се приобщават към улицата и преминават от частна 

общинска в публична общинска собственост и 50 кв.м от УПИ VІ-3430 (проектен имот  

56277.501.9671), собственост на наследниците на Райна Димитрова Козарева, също се 

приобщават към улицата и преминават от частна собственост в публична общинска 

собственост. С цел да се запази площта на УПИ VІ-3430 (ПИ 56277.501.322) се променя 

трасето на улица с осови точки 253-254 (ПИ 56277.501.9648) в кв.27 като 50 кв.м от 

него (проектен имот 56277.501.846) преминават от публична общинска собственост в 

частна собственост.  

Площта на урегулирания имот и терените общинска собственост не се изменят. 

С Решение № 28/29.12.2015г. Общински съвет Пещера е приел изготвената 

оценка от лицензиран оценител на проектните имоти, съгласно която крайната 

погасителна стойност, която следва да се заплати за заменяните площи, а именно 

проектен имот 56277.501.9671 с площ 50 кв.м и проектен имот 56277.501.846 с площ 50 

кв.м,  е 0.00 лв. Същата има валидност от шест месеца. 
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Изготвена е нова пазарна оценка на проектните имоти, която е в размер на 

1330.00 лв. без ДДС за всеки от тях и нито една от страните не следва да дължи 

доплащане. 

 
 Общинският съвет след като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе 

предвид становището на ПК по общинска собственост и европейски програми, ПК по 

бюджет и финанси, ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване 

на конфликт на интереси  и развитие на местното самоуправление, , на основание чл.21, 

ал.1, т.8 и т.11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.15 от ЗУТ, чл.47, ал.2 от ЗМДТ 

и чл.44, ал.5 и ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество и след станалите разисквания 

 

 

Р  Е  Ш  И : 

 

1. Одобрява изготвените пазарни оценки на проектен имот 56277.501.9671 с 

площ 50 кв.м и на проектен имот 56277.501.846 с площ 50 кв.м, в размер на 1330.00 лв. 

без ДДС на всеки от тях, като върху Проектен имот 56277.501.846, който наследниците 

на Райна Димитрова Козарева придобиват, същите да заплатят единствено и само 

съответните данъци и такси. 

 

2. Упълномощава Кмета на общината да сключи договор по чл.15 от ЗУТ с 

наследниците на Райна Димитрова Козарева. 

 

Моля за Вашето поименно гласуване: 

 ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

1. Николай Рядков отсъства   

2. Неделчо Рядков  ЗА   

3. Николай Пенев   ЗА   

4. Георги Стоилов     ЗА   

5. Ганка Василева ЗА   

6. Венцислав Личев     ЗА   

7. Апостол Мадин ЗА   

8. Стоян Радин        ЗА   

9. Атанас Янев ЗА   

10. Стефан Иванчев ЗА   

11. Жечка Ташева ЗА   

12. Фаня Иванова ЗА   

13. Николай Зайчев      ЗА   

14. Илиян Петров       ЗА   

15. Лиляна Кавръкова             ЗА   

16. Борис Гаджев     отсъства   

17. Цветанка Лепарова      ЗА   

18. Красимир Киров     ЗА   

19. Хюсеин Дурмуш ЗА   

20. Севгин Фейзула ЗА   

21. Нина Якофова     ЗА   

Общо: 19 няма няма 
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Приема се и става Решение № 155 на ОбС, което се прилага към протокола. 

 

ТОЧКА СЕДМА. 

Приемане на оценка за продажба на идеални части от имот частна общинска 

собственост – поземлен имот с идентификатор 56277.504.437 по КККР на гр. Пещера. 

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, инж. Невена Дялкинова,Гл.експерт 

„Общинска собственост“ 

Докладна записка вх.№ Д-ОБС- 140/20.10.2020г. 

Инж. Невена Дялкинова 

 - Уважаеми господин Председател, уважаеми господа Кметове, уважаеми 

общински съветници, в общинска администрация е постъпило Заявление с вх. № 94С-

2504-1/31.08.2020г. от Северин Христов Воденичаров, с коeто се заявява желание да се 

изкупи правото на собственост върху идеална част от поземлен имот с идентификатор 

56277.504.437  по КККР на гр. Пещера, в който същият, притежава  масивна жилищна 

сграда                                                                                        . Сградата е  построена в 

имота с  отстъпено право на строеж, учредено върху ½ от площта.  

Съгласно разпоредбата на чл.35, ал.3 от ЗОС продажбата на земя – частна 

общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда се 

извършва от Кмета на Общината без търг или конкурс по ред, определен в наредбата по 

чл.8, ал.2. Съгласно посочената разпоредба заявителят има право да изкупи 

собствеността върху съответната идеална част от поземления имот, който в случая е с 

площ от 272.00 кв.м. Имотът е неподеляем, тъй като от него не могат да се обособят 

самостоятелни имоти, отговарящи на минималните изисквания за площ и лице, 

съгласно разпоредбата на чл.19 от ЗУТ, поради което 1/2 идеална част от имота следва 

да бъде продадена на Северин Христов Воденичаров. 

Имотът е актуван с АОС №847/01.10.2020г. 

Изготвена е оценка на 1/2 идеална част от лицензиран оценител, която възлиза 

на 1880.00 лв. без ДДС. 

Съгласно разпоредбата на чл.41, ал.2 от ЗОС оценките за извършване на 

разпоредителни сделки с общински имоти се одобряват от Общинския съвет, с оглед на 

което предлагам Общински съвет – Пещера на свое заседание да вземе решение за: 

1. Допълване Програмата за управление и разпореждане с имоти, собственост на 

Община Пещера през 2020г., като в т. VІІ «Продажба на земя на собственика на 

законно построена върху нея сградас учредено право на строеж без търг или конкурс по 

реда на чл.35, ал.3 от ЗОС» добави както следва: 

Поземлен имот с идентификатор 56277.504.437 по КККР, одобрени със Заповед 

РД-18-11/10.07.2013г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на 

кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни 

за изменение, адрес на поземления имот: гр. Пещера, п.к. 4550, ул. “Калина” 8, 

местност кв. луковица, площ 272 кв.м, трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 m), предишен 

идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал 183, парцел VІ , с граници на 

имота: 56277.504.9637, 56277.504.438, 56277.504.443, 56277.504.444, 56277.504.436, 

актуван с АОС №847/01.10.2020г. 

 

2. Одобряване на изготвената оценка за продажба на 1/2 идеални части от имота 

по т.1 в размер на 1880.00 лв. без ДДСвърху които да се платят съответните данъци и 

такси. 
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3. Даване на съгласие 1/2 идеални части от имота по т.1 да бъдат продадени на 

Северин Христов Воденичаров по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС – без търг или конкурс.  

 

 

Д-р Николай Пенев 

- Колеги, имате ли  въпроси, становища ?  Няма. Чета проект за решение: 

 

 

Мотиви: В общинска администрация е постъпило Заявление с вх. № 94С-2504-

1/31.08.2020г. от Северин Христов Воденичаров, с коeто се заявява желание да се 

изкупи правото на собственост върху идеална част от поземлен имот с идентификатор 

56277.504.437  по КККР на гр. Пещера, в който същият, притежава  масивна жилищна 

сграда. Сградата е  построена в имота с  отстъпено право на строеж, учредено върху ½ 

от площта.  

Съгласно разпоредбата на чл.35, ал.3 от ЗОС продажбата на земя – частна 

общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда се 

извършва от Кмета на Общината без търг или конкурс по ред, определен в наредбата по 

чл.8, ал.2. Съгласно посочената разпоредба заявителят има право да изкупи 

собствеността върху съответната идеална част от поземления имот, който в случая е с 

площ от 272.00 кв.м. Имотът е неподеляем, тъй като от него не могат да се обособят 

самостоятелни имоти, отговарящи на минималните изисквания за площ и лице, 

съгласно разпоредбата на чл.19 от ЗУТ, поради което 1/2 идеална част от имота следва 

да бъде продадена на Северин Христов Воденичаров. 

Имотът е актуван с АОС №847/01.10.2020г. 

Изготвена е оценка на 1/2 идеална част от лицензиран оценител, която възлиза 

на 1880.00 лв. без ДДС. 

Общинският съвет след като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе 

предвид становището на ПК по общинска собственост и европейски програми, ПК по 

бюджет и финанси,  ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване 

на конфликт на интереси  и развитие на местното самоуправление, на основание чл.21, 

ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9, чл.35, ал.3 от ЗОС и чл.44, ал.1 от Наредбата за реда, за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и след станалите 

разисквания 

 

Р  Е  Ш  И : 

 

І. Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти, собственост на 

Община Пещера през 2020г., като в т. VІІ «Продажба на земя на собственика на 

законно построена върху нея сграда с учредено право на строеж без търг или конкурс 

по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС» добави както следва: 

Поземлен имот с идентификатор 56277.504.437 по КККР, одобрени със Заповед 

РД-18-11/10.07.2013г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на 

кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни 

за изменение, адрес на поземления имот: гр. Пещера, п.к. 4550, ул. “Калина” 8, 

местност кв. луковица, площ 272 кв.м, трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 m), предишен 

идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал 183, парцел VІ , с граници на 

имота: 56277.504.9637, 56277.504.438, 56277.504.443, 56277.504.444, 56277.504.436, 

актуван с АОС №847/01.10.2020г. 
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ІІ. Одобрява изготвената оценка за продажба на 1/2 идеални части от имота по т. 

І в размер на 1880.00 лв. без ДДС, върху които да се платят съответните данъци и такси. 

ІІІ. Дава съгласие 1/2 идеални части от имота по т. І да бъдат продадени на 

Северин Христов Воденичаров  по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС – без търг или конкурс.  

 

ІV. Упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за продажба на 

имота. 

Моля за Вашето поименно гласуване: 

 ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

1. Николай Рядков отсъства   

2. Неделчо Рядков  ЗА   

3. Николай Пенев   ЗА   

4. Георги Стоилов     ЗА   

5. Ганка Василева ЗА   

6. Венцислав Личев     ЗА   

7. Апостол Мадин ЗА   

8. Стоян Радин        ЗА   

9. Атанас Янев ЗА   

10. Стефан Иванчев ЗА   

11. Жечка Ташева ЗА   

12. Фаня Иванова ЗА   

13. Николай Зайчев      ЗА   

14. Илиян Петров       ЗА   

15. Лиляна Кавръкова             ЗА   

16. Борис Гаджев     отсъства   

17. Цветанка Лепарова      ЗА   

18. Красимир Киров     ЗА   

19. Хюсеин Дурмуш ЗА   

20. Севгин Фейзула ЗА   

21. Нина Якофова     ЗА   

Общо: 19 няма няма 

Приема се и става Решение № 156 на ОбС, което се прилага към протокола. 

 

ПИТАНИЯ 

 

Д-р Николай Пенев 

  - Колеги, от давам думата на г-жа Галина Стоянова- Секретар на Община 

Пещера да прочете отговорите на питанията  от заседанието, проведено на 30.09.2020г.  

Г-жа Стоянова зачете отговорите, дадени в писмен вид, зададени от г-н Неделчо 

Рядков, г-н Красимир Киров, г-жа Фаня Иванова и г-н Венислав Личев.  

Уточняващи въпроси  постъпиха от г-н Неделчо Рядков, във връзка със зададения 

въпрос «издадено и е наказателно постановление за отсичане на дървета в с. Радилово 

и неговия размер».  

Неделчо Рядков -уточняващ въпрос – Това ли е максималната глоба? 

Йордан Младенов Кмет на Община Пещера / отговор/ 

Г-н Рядков, има наложена практика да се налага такава глоба за административното 

нарушение, на всяко дърво 100лв., съгласно наредбата. 
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Красимир Киров – уточняващ въпрос – Защо е назначен човек в пенсионна възраст? 

 

Йордан Младенов Кмет на Община Пещера / отговор/ 

- Г-н Киров, закона  позволява да се назначават пенсионери, а няма нито една 

подадена молба за назначаване на работа точно за това място. 

 

 Уточняващ въпрос  постъпи от г-н Неделчо Рядков, във връзка със зададения 

въпрос за «издадено разрешение  за направата на рампа и два навеса на  

новооткрития магазин «Лазур» в с. Радилово, законни ли са» 

 

 Неделчо Рядков -уточняващ въпрос – Г-жо Стоянова, според мен говорим на 

различни езици! Моят въпрос е има или няма незаконен строеж? Има ли наложена 

глоба? Премахнат ли е строежа или не? Задал съм точни въпроси.А Вие ми пишете 

глупости! 

 

Йордан Младенов Кмет на Община Пещера 

- Г-н Рядков, моля вижте кой е изготвил отговора, арх. Ковачев Г-жа Стоянова 

само докладва отговорите пред Вас. На следващото заседание ще Ви отговорим! 

 

 

Нови питания 

 

Благой Харизанов – Кмет на с. Радилово 

- Уважаеми господин Председател, уважаеми  и господа Кметове, колеги, моят 

въпрос е кога ще се доставят кофи за смет в с. Радилово? Защото има много постъпили 

молби при нас  за снабдяване на населението на Радилово с кофи за смет. Кога ще се 

случи това нещо? 

- Как ще се разнася храната в двете населени места по програмата  «Топъл обяд» - 

нямаме превоз. 

 

Йордан Младенов Кмет на Община Пещера / отговор/ 

- В момента тече процедура за избор на изпълнител, като  взехме решение за 

цялостно подменяне на кофите за смет с пластмасови. Защото тези кофи, които имаме 

сега  се амортизират много бързо, дъната им гният и падат. 

- На вторият въпрос, ние сме затруднени с разнасянето на храната, ползваме 

автомобилите и персонала на двата дневни центъра. Ще се опитаме в селата да се 

направят няколко пункта, за да се разнасят поне по квартали, за улеснение на хората. 

 

Д-р Николай Пенев 

-  По принцип в Програмата е предвидено раздаването на топъл обяд да става по 

пунктове. Предвидени са разходи са в размер на 5% от общата сума, при условие, че 

всички които работят по изпълнението на този проект го работят безвъзмездно. 

 

Неделчо Рядков 

- Уважаеми господин Председател, уважаеми  и господа Кметове, колеги, това по-

скоро е сигнал. Има оплакване от хора живеещи в с. Радилово, че  храната, която се 

дава по програмата «топъл обяд» не е добра. Трябва да се подобри качеството на 

храната, може да се наеме друга фирма-доставчик, но трябва да се вземе някакво 

решение. 
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Йордан Младенов Кмет на Община Пещера / отговор/ 

- Уважаеми г-н Рядков, нека всички да знаят, че по програмата „ топъл обяд“ са 

отпуснати по 2.50лв. на ден, на човек. При мен също има оплаквания и съм разпоредил 

проверка от администрацията, като изискването ни е да се постараят колкото е 

възможно да се подобри качеството на храната, макар и за тези пари. 

 

Фаня Иванова 

- Уважаеми господин Председател, уважаеми  и господа Кметове, колеги, с риск 

да наруша правилата в момента, чувството ми за справедливост ми казва, че искам да 

призова всички колеги да сменим начина и тона, по който говорим и се отнасяме тук и 

към служителите на администрацията и към начина на тяхната работа и положения 

труд. 

 

Стефан Иванчев - процедура 

- Уважаеми господин Председател, уважаеми  и господа Кметове, колеги, аз 

нямам никакви претенции към колегите, които отправят питания, но в нашия 

правилник не се третира кметовете на селата да задават въпроси. Но всеки поденелник 

има оперативка и ако нещо има да пита да постави въпросите си там.Това е процедура, 

предвидена за общинските съветници, включително и към кметовете на селата, вместо 

те да питат. Г-н Председател, аз мисля, че тази практика трябва да се сложи в 

съответствие с нашия правилник. 

 

Д-р Николай Пенев 

    - Благодаря, г-н Иванчев, щях да направя същата реплика, но едновременно с това, с 

права на общински съветници се ползват всички кметове, съгласно правилника.  

Защото те са не само питания , но и сигнали и актуални въпроси. 

 

Красимир Киров – лично обяснение 

- Уважаеми господин Председател, уважаеми  и господа Кметове, колеги, г-н 

Младенов, не се връщайте назад и не повтарйте нашите грешки! 

 

Д-р Николай Пенев – Председател на Общински съвет – приветствие за Деня на 

българската община 

 

 

Уважаеми г-н Кмете, 

Уважаеми г-да Кметове на кметства, 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

Уважаеми общински служители, 

Уважаеми съграждани, 

 

  На 12 октомври отбелязахме  Денят на българската община. Преди 132 години 

на този ден, на 12.10.1882г., във Велико Търново е приет първият Закон за общините и 

градското управление. 

         От 1998г. по решение на Управителния съвет  на Националното сдружение на 

общините в Република България  денят е обявен за Ден на българската община и имаме 

щастието вече 22години да се радваме и празнуваме тази прекрасна традиция. 

          Денят на българската община е символ и обединение на няколко неща. Поне за 

мен това е обединение на минало, настояще и бъдеще на онова управление, което най-
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адекватно отговаря на очакванията на местната общност, то е обединение- символ на  

възрожденските ни традиции и европейските перспективи. 

 

 Едно е свързващото –признание за тези, които олицетворяват най -близкото до 

хората демократично управление, това е самоуправлението. Целта на празника е да се 

популяризира дейността на местната власт, за да се разбере по-добре ролята, мастото, 

дори силата и.   

 

 В своята повече от 140-годишна история, местното управление в Пещера винаги 

е имало своето важно място за развитието на града и цялата община.  От първия 

кмет г-н Иван Раков избран през 1878г., до днес преминават десетки кметове, 

председатели на тричленки, председатели на Общински съвети, кметове с нов статут, 

стотици общински съветници, много, много служители на общината. Всеки един от тях 

е оставил следа, дори прашинка в общинските дела, затова нашият град е такъв, 

какъвто е днес. 

 Историята задължава нас, техните наследници, да продължим да защитаваме 

интересите на съгражданите си, които са смисъла на нашата работа, но не на последно 

място и наш коректив. 

 

 Уважаеми кметове, уважаеми общински служители, колеги, бъдете здрави, 

енергични, защото ние сме избрани, за да решаваме проблемите на  хората ежедневно и 

непрекъснато. Бъдете вдъхновени, защото нашата мисия е да направим  града ни и 

селата ни по-уютни и по-спокойни,по-сигурни, за да дадем смисъл и мотив на 

съгражданите ни да останат в тях, да живеят и да се трудят, да раждат и да отглеждат 

децата си тук. 

  Бъдете всеотдайни, защото най-трудна, но и най-благородна е работата „на 

ползу роду“. Произходът на думата „община“ е с корен  

„ общ“. 

 

         Нека си пожелаем общи цели, мечти и стремежи, за да може с общи усилия  да 

посрещнем, постигнем и удовлетворим потребностите на обществото, така чрез  

общата си работа с взор отправен в общата посока напред ще се превърнем в истински 

строители на нашата прекрасна община Пещера, а с това и „строители на съвременна 

България“. 

 Честит празник!  

 

 

Поради изчерпване на дневния ред д-р Николай Пенев закри петнадесетото   заседание 

на  Общински съвет – Пещера. 

 

15.30 часа 

Протоколът 

не е пълна стенограма.                              

                                                                    Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ 

                                                                    Председател на Общински съвет - Пещера 

 


