НАРЕДБА ЗА ОПАЗВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ИМУЩЕСТВО, ОБЩИНСКИТЕ ГОРИ,
КОРИИ, ОЗЕЛЕНЕНИ ПЛОЩИ И ДЕКОРАТИВНА РАСТИТЕЛНОСТ В ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
РАЗДЕЛ ПЪРВИ
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1./1/ Тази наредба урежда опазването на селскостопанското имущество,
общинските гори, кории, озеленени площи и декоративната растителност на
територията на Община Септември от повреди, унищожаване, разпиляване, кражби
и присвоявания, както и реда за обезщетяване при причинени вреди.
/2/ В случаите когато друг нормативен акт предвижда специален ред за
установяване на щети или нарушение на селскостопанското имушество, общинските
гори, кории, озеленени площи и декоративната растителност, се прилага съответният
нормативен акт.
/3/ Всеки, който с дейността си замърсява въздуха, водите и почвата, като ги
прави негодни или опасни за хората, селскостопанските животни и птиците, или за
отглеждането на селскостопанските култури, трайните насаждения и цветята
отговаря за всички вреди, които са пряка и непосредствена последица от дейноста
си.
Чл.2 Под селскостопанско имущество, гори, кории, озеленени площи и декоративна
растителност се разбира:
1. Селскостопанските земи / обработваеми земи, естествени ливади и пасища
/
2. Полските култури, трайните и цветни насаждения, оранжерии;
3. Селскостопанските животни и птици, пчелите и др;
4. Селскостопанската продукция;
5. Противоерозионните и мелиоративните съоръжения;
6. Селскостопанските постройки и съоръжения, инвентарът, машините,
торовете и другите движими и недвижими вещи, които служат пряко на
селското стопанство;
7. озеленените площи в границите на населените места и извън тях;
8. декоративна растителност /дървесна и храстова растителност/ в
границите на населените места
Чл. 3./1/ Гражданите и фирмите са длъжни да пазят селскостопанското имущество,
общинските гори,кории,озеленени площи и декоративна растителност и да не
допускат неправомерни деяния, които им причиняват вреди.
/2/
Селскостопанското имущество, гори, кории, озеленени площи и
декоративна растителност се опазва, когато се намира в границите на населените
места, в крайпътните ивици, както и намиращите се извън ДГФ тополови насаждения
на поречията на реките Елидере и Марица, собственост на ФЛ и ЮЛ в рамките на
Общината.
/3/ Собствениците - ФЛ и ЮЛ са длъжни да предприемат превантивни мерки
за опазване на собствеността си.
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РАЗДЕЛ ВТОРИ
ОПАЗВАНЕ НА ДЕКОРАТИВНА РАСТИТЕЛНОСТ И ОЗЕЛЕНЕНИТЕ ПЛОЩИ
Чл.4.По реда на този раздел се определя редът за опазване на озеленените
площи и декоративната растителност в населените места и извънселищните
територии в Община Септември.
/1/ Озеленени площи са зелените системи включени в границите на
населените места.
/2/ Декоративна растителност е цялото декоративно разнообразие-дървета,
храсти, цветя и треви включени в озеленените площи, в алеи, улици и площади.
/3/ За опазване на озеленените площи и растителността от въздействието на
вредните вещества, изпускани във въздуха, водите и почвата в количества над
допустимите норми, се прилагат разпоредбите на специалното законодателство за
опазване на околната среда.
/4/ По реда на тази наредба се установяват и обезщетяват всички вреди,
причинени на озеленените площи и декоративната растителност от юридически и
физически лица или от органи на управлението.
/5/ В случаите когато друг нормативен акт предвижда специален ред за
установяване на щети или нарушение на озеленените площи и растителността, се
прилага съответният нормативен акт.
/6/ Превантивното опазване на озеленените площи и декоративната
растителност се осигурява чрез решенията на устройствените планове и
инвестиционните проекти и се обосновава с докладите за оценка на въздействието
върху околната среда.
/7/ Постоянното опазване на озеленените площи и декоративната растителност в
рамките на Община Септември се организира и осъществява от община Септември.
/8/ В случайте, когато с проектите се предвижда унищожаване на дървесна и
храстова растителност в имоти, собственост на общината или придобити от
инвеститора-общински или държавни имоти с цел строителство, към искането за
издаване на разрешение за строеж се прилага документ за внесено обезщетение по
Наредбата за базисните пазарни цени на трайните насаждения или тарифата на
общината.
/9/ Изпълнителят на строителството е длъжен:
1. да вземе необходимите предпазни мерки за опазване на озеленените площи и
декоративната дървесна и храстова растителност от повреди и наранявания,
предписани в проекта;
2. да отстранява за своя сметка всички причинени вреди в озеленените площи и
на растителността в определения от проекта срок.
/10/ Събирането на семена, плодове и резници от декоративните дървета,
храсти и цветя за производство на посадъчен материал от общинските озеленени
площи се извършва от лица, на които се издава персонално разрешение от кмета на
общината.
/11/ Разрешенията по ал.10 се издава в 7 дневен срок от депозиране на
заявление за това от Кмета на Общината.
/12/ В общинските озеленени площи и насаждения по улици, алеи и площади
предприятията (фирмите) извършват периодично поддържане на всичките им
структурни елементи, вкл. и резитба за оформяне на короните на растенията.
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/13/ Намаляването на корони на дървета в общински озеленени площи или в
недвижими имоти на юридически и физически лица се извършва след писмено
разрешение на кмета на общината въз основа на доклад от еколога в общината.
/14/ Картотекират се всички намиращи се в регулационните граници на
населените места дълготрайни декоративни дървета на възраст над 20 години,
дърветата с историческо значение, както и отделните ценни и редки дървета и
храсти независимо от възрастта им.
/15/ Не подлежат на картотекиране:
1. декоративните дървета и храст в общинските озеленени площи, които се
стопанисват от предприятията (фирмите) по озеленяване и се картотекират в
паспорта на обекта;
2. дърветата, обявени за защитен природен обект, които се стопанисват и
картотекират в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на
природата.
3. Картотекирането се извършва от общината, като за картотекираните дървета
и храсти се съставят паспорти съгласно образеца, посочен в приложение № 2
от Наредба №1/93 г., и се води регистър по образеца, посочен в приложение
№ 3 от Наредба №1/93 г.
/16/ Общинската дълготрайна декоративна растителност и картотекираните
дървета и храсти в частни имоти могат да се преместват, отсичат или изкореняват
въз основа на писмено разрешение от кмета на общината в следните случаи:
1. във връзка със строителство на сгради, съоръжения, пътища и други обекти на
техническата инфраструктура:
2. при реконструкция на съществуващата растителност по утвърдени
паркоустройствени проекти:
3. за изсъхнали дървета и храсти, както и за тези, чието състояние застрашава
безопасноста на движението или сигурността на гражданите, сградите и
благоустройствените фондове:
4. във връзка с премахване на последиците от производствени аварии и природни
бедствия.
/17/ Дърветата с историческо значение обявени за паметници на културата се
премахват след писменно разрешение от съответното министерство.
/18/ Отрязването на клони,преместване или премахване на съществуваща
растителност за която има разрешение се извършва от инвеститора или
собственика.
/19/ Дървеният материал добит в следствие на действията по ал.18 е общинска
собственост и се предоставя на съответното кметство за ползване.
/20/ Разрешенията за отрязването на клони,преместване или премахване на
съществуваща растителност се издава в 7 дневен срок от депозиране на заявление
за това от Кмета на Общината.
РАЗДЕЛ ТРЕТИ
ОРГАНИ ПО ОПАЗВАНЕТО
Чл. 5 /1/ Кметът на Общината съгласувано с органите на МВР организира
опазването на общинската и частната собственост на територията на Общината,
ръководи полската охрана, издирва нарушителите, налага административни
наказания и взема мерки за възстановяване на вредите.
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/2/Кметовете на населени места съгласувано с органите на МВР организират
опазването на общинската и частна собственост на територията на съответното
кметство, ръководят полската охрана, издирват нарушителите и вземат мерки за
възстановяване на вредите.
/3/ Органите на МВР оказват съдействие при опазването на селскостопанското
имущество.
/4/ Кметът на Общината и кметовете на населени места организират и
ръководят полската охрана, която се състои от полски пазачи и доброволни
сътрудници.
/5/ Полската охрана се ръководи от Кмета на населеното място.
Чл. 6 ./1/ Полските пазачи се назначават със заповед на Кметовете на
съответните населени места
/2/ Полските пазачи и сътрудници имат право:
1. Когато разполагат с достатъчно данни, да изземват откраднатото
селскостопанско имущество с протокол.
2. Да задържат животни в случаите, когато са пуснати неправомерно в
селскостопански земи.
3. Принудително да отвеждат нарушителите в РПУ.
4. При изпълнение на служебните си задължения да носят оръжие,
съгласно чл. 10 от ЗОСИ
5. Да получат издадено от Кмета на Общината удостоверение за
възложените им задължения.
Чл. 7. Полските пазачи са длъжни:
/1/ Да опазват от вреди селскостопанското имущество, гори, кории, озеленени
площи и декоративна растителност в определените им райони.
/2/ Да съдействат за предотвратяване на нарушенията и ограничаване на
вредите от тях.
/3/ Да установяват вредите и издирват нарушителите.
/4/ Да представят издадените им от Кмета на Общината удостоверения при
упражняване на правата си по чл. 6.
/5/ При изпълнение на служебните си задължения полските пазачи
задължително носят униформено облекло и стикери със снимка, длъжност и име.
Чл. 8. Собствениците на земеделски земи,гори и кории могат да организират
охрана на собствените си недвижими имоти чрез сключване на договори за охрана
със съответните лицензирани юридически лица като заплащат ежегодно такса на две
равни вноски - до 01.03. и до 01.09. - в следният размер:
- зърнени култури1.00лв./ дка.
-технически култури - 1.00лв./ дка.
-зеленчуци и трайни насаждения – 2.00лв. / дка.
РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ
УСТАНОВЯВАНЕ НА ВРЕДИ И ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ

Чл. 9./1/. Вредите се установяват по заявление на увредения или служебно
със съставен незабавно от упълномощения орган акт.
/2/. Не подлежат на установяване и обезщетяване по реда на тази
Наредба вреди, които са причинени:
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1. От природни бедствия;
2. От неизвестен причинител;
3. В рамките на покрит от застраховка риск
Чл. 10. Кметът на Общината издава наказателни постановления въз основа на
съставен от длъжностно лице акт.
Чл. 11. Общинската администрация води регистър за вписване на актовете и
наказателните постановления за нанесени вреди на селскостопанското имущество,
общински гори и кории.
Чл.12./1/. Оценката на вредите, нанесени на селскостопанското имущество,
общински гори,кории,озеленени площи и декоративна растителност се извършва от
назначена със заповед на Кмета на Общината комисия, както следва:
1. На селскостопанска продукция, селскостопански животни, птици, пчели и
др. - по пазарни цени.
2. На трайни насаждения – по Наредбата за базисните цени на трайните
насаждения.
3. На препарати, торове, горива, материали, селскостопански инвентар,
амбалаж и др. – по пазарни цени.
4. На озеленените площи и декоративна растителност - съгласно чл.34 и сл.
от Наредба №1/1993г.

РАЗДЕЛ ПЕТИ
ОПАЗВАНЕ НА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ

Чл. 13./1/. Забранено е:
1. Отсичането или изкореняването на овощни и горски дървета и на лози в
селскостопанските земи и по границите между тях, както и покрай водните
течения и пътищата.
2. Отсичането на дървета от общинските гори и кории без разрешение от
Кмета на Общината или упълномощен с негова заповед служител на ОА.
3. Рязането, късането и изкореняването на цветя, дървета и клоните им,
както и газенето на обособените тревни площи.
/2/. Разрешение за отсичане и изкореняване на не повече от 5 дървета
или на лозя до 1 дка, се дава от Кмета на Общината или от упълномощен
с негова заповед служител на ОА, въз основа на писмена молба на
собственика и при наличие на уважителни причини.
/3/. Разрешение за отсичане и изкореняване на повече от 5 дървета или
на лозя над 1 дка се дава от от Кмета на Общината или от упълномощен с
негова заповед служител на ОА
въз основа на писмена молба от собственика и при крайно наложителни
причини.
/4/ Разрешение за отсичане и изкореняване на не повече от 5 дървета
или на лозя до 1 дка-общинска собственост, се дава от Кмета на Общината
или от упълномощен с негова заповед служител на ОА
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въз основа на заявление на кмета на населеното място и при наличие на
уважителни причини без решение на Общински съвет.
/5/. Разрешение за отсичане и изкореняване на повече от 5 дървета или на
лозя над 1 дка-общинска собственост се дава от Кмета на Общината или от
упълномощен с негова заповед служител на ОА
въз основа на заявление на кмета на населеното място и при наличие на
крайно уважителни причини с решение на Общински съвет.
Чл. 14./1/. Ореховите, кестеновите, бадемовите, лешниковите и черниковите
дръвчета, както и всички други видове дървета, предствляващи особена ценност за
селското стопанство, се намират под режим на особена закрила съгласно Наредба №
1/93г.
/2/. Кметът на Общината, съгласно чл.22 ал.5 от Закона за вината и
спиртните напитки, обявява със заповед началото на гроздоберната кампания и
определя местата за изкупуване на продукцията.
Чл. 15. Забранено е:
1. Паленето на стърнища, слогове, крайпътни ивици и други площи със суха
трева или растения.
2. Третирането на стърнищата, слоговете, крайпътните ивици и други площи
с химически препарати без писмено разрешение от Кмета на Общината или
определен с негова заповед служител на ОА.
3. Посегателството от всякакво естество и под каквато и да е форма върху
частната и общинска собственост.
4. Движението в селскостопанските земи и кории, общинските полски пътища
на МПС и транспортни средства с животинска тяга в периода:
От 01.04.2004 г. до 30.09.2004 г. за времето от 21.00ч. до 6.30ч.
От 01.10.2004 г. до 01.04.2005г. за времето от 18.00ч. до 7.30ч.
РАЗДЕЛ ШЕСТИ
ПРАВО НА ПРЕМИНАВАНЕ
Чл.16 /1/ Забранено е да се преминава през чужди земи, засадени със
селскостопански култури, трайни и цветни насаждения, освен при установено право
на преминаване.
/2/ Собственик или ползвател на селскостопанска земя,която няма изход на
обществен път,може да поиска учредяването на право на преминаване през
съседните имоти по законоустановения ред.
РАЗДЕЛ СЕДМИ
АДМИНИСТРАТИВНО – НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 17. Забранява се:
/1/. Ползването на общинска и частна земеделска земя без законно основание.
/2/. Ползването на селскостопанска продукция, която е общинска собственост,
без де е издаден придружителен или отчетен документ за това.
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НАРЕДБА ЗА ОПАЗВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ИМУЩЕСТВО, ОБЩИНСКИТЕ ГОРИ,
КОРИИ, ОЗЕЛЕНЕНИ ПЛОЩИ И ДЕКОРАТИВНА РАСТИТЕЛНОСТ В ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
/3/. Пускането на добитък в селскостопанските земи е нарушение на закона за
опазване на селскотопанското имущество и Наредбата на Община Септември.
Чл. 18. Наказва се с глоба е от 100 до 500 лева който:
- отсече, унищожи или повреди без разрешение дърво или лоза без
съответното разрешение;
- бере листа от лозови насаждения;
- поврежда опорна конструкция на лозови насаждения;
- влиза, преминава, или пуска животни през селскостопански земи с
посеви, трайни или цветни насаждения, без да има право, като с това
причинява вреди на селскостопанко имущество,гори и кории;
- прокарва
инсталация,
съоръжения
и
пътища
през
чужди
селскостопански земи, гори, кории, озеленени площи и декоративна
растителност без да има разрешение, като им причинява вреди;
- причинява вреди на селскостопанско имущество посредством
замърсяване на въздуха, водите и почвата извън случаите, предвидени в
тази наредба;
- по
непредпазливост
причини
малозначителна
повреда
в
селскостопанска машина или съоръжение;
- завземе без законово основание или не освободи след покана общинска
селскостопанска земя,гора,кория,озеленена площ или дървесна
растителност, селскостопанска постройка или друго общинско
недвижимо селскостопанско имущество;
- с неправомерни действия или бездействия причини или допусне
причиняване на вреди на селскостопанска продукция при нейното
прибиране, превоз, манипулиране, съхраняване и използване или
допусне нейното изоставяне и повреждане на място;
- като ръководител в случайте на чл. 13 не предприеме необходимите
мерки за предотвратяване увреждането на имуществото;
- ползва без законно основание селскостопанска машина, животно,
превозно средство, инвентар, съоръжение или друго движимо
селскостопанско имущество – общинска собственост;
- предостави или вземе селскостопанска продукция – общинска
собственост, без да е издаден придружителен или отчетен документ за
това;
- като длъжностно лице продаде, нареди или допусне да се продаде
селскостопанска продукция в нарушение на установения ред или на
реда за преоценяване;

Чл. 20. Отнемат се в полза на държавата вещите, животните и превозните
средства, използвани при извършването на нарушението, съгласно разпоредбите на
Закона за опазване на селскостопанското имущество.
Чл. 21. Нарушенията на разпоредбите на Раздел пети – опазване на трайните
насаждения – се наказват с глоба от 100 до 500 лева.
Чл. 22. За неизпълнение на задълженията си по тази Наредба длъжностните лица
се наказват с глоба в размер до 30 лева или с дисциплинарно наказание в следните
случай:
/1/ Не състави акт за констатирано от него нарушение:
/2/ Не издаде наказателно постановление или заповед за обезщетение;
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КОРИИ, ОЗЕЛЕНЕНИ ПЛОЩИ И ДЕКОРАТИВНА РАСТИТЕЛНОСТ В ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
РАЗДЕЛ ОСМИ
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
$ 1. Настоящата Наредба е приета на заседание на Общински съвет – гр.
Септември с Решение № 78, Протокол № 7 от 27.04.2004 г. и отменя Наредбата за
опазване на селскостопанското имущество, общинските гори и кории приета на
12.09.2001 г.
$ 2. Наредбата влиза в сила в 30 дневен срок след оповестяването й по
съответния ред.
$ 3. Решение № 135, Протокол № 10 от 29.07.2004 г. на ОС
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НАРЕДБА ЗА ОПАЗВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ИМУЩЕСТВО, ОБЩИНСКИТЕ ГОРИ,
КОРИИ, ОЗЕЛЕНЕНИ ПЛОЩИ И ДЕКОРАТИВНА РАСТИТЕЛНОСТ В ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
Под селскостопанско имущество по смисъла на този закон се разбират:
1. селскостопанските земи ( обработваеми земи, естествени ливади и пасища );
2. полските култури, трайните и цветни насаждения, оранжериите;
3. селскостопанските животни и птици, пчелите, бубите, както и рибките от водоеми на
селскостопански организации;
4. селскостопанската продукция, включително плодовете от орехови, бадемови,
лешникови, кестенови и др. плододаващи насаждения в горския фонд;
5. противоерозионните и мелиоративните съоръжения;
6. селскостопанските постройки и съоръжения, инвентарът, машините, торовете и др.
движими и недвижими вещи, които служат пряко на селското стопанство
Имуществото, посочено в предходната алинея, се опазва по реда на този закон, когато е
собственост или е предоставено за оперативно управление или за ползване на
организации или граждани във връзка с извършвана от тях селскостопанска дейност.
По реда на този закон се опазват и намиращи се извън Държавния горски фонд отделни
дървета, гори и горски насаждения на селскостопански организации, както и
отглежданите в заградени пространства диви животни, птици и риби, които не подлежат
на опазване по специален ред, предвиден в друг закон.
По реда на този закон се установяват и обезщетяват всички вреди, причинени на
селскостопанското имущество от граждани, организации и държавни органи, с
изключение на случайте, посочени в чл. 6.
Увреденият може да търси гражданска отговорност от причинителя на вредата и по
общия ред, без да прибягва до реда, предвиден в този закон.
Министерството на земеделието и хранителната промишленост упражнява общото
ръководство и контрол върху дейността на всички органи , на които с този закон са
възложени задължения по опазване на селскостопанското имущество.
Кметовете на общините организират, ръководят и контролират опазването на
селскостопанското имущество на територията на общината.
Кметовете на райони или кметства организират опазването на селскостопанското
имущество на територията на района или кметството, организират и ръководят полската
охрана , издирват нарушителите, налагат административни наказания и вземат мерки за
възстановяване на вредите.
Полската охрана се състои от:
1. полски пазачи
2. доброволни сътрудници
Полските пазачи се назначават и уволняват със заповед на кмета на района или кметството.
При изпълнение на служебните си задължения полските пазачи задължително носят
униформено облекло и имат право да носят оръжие.
Организации, които нямат своя полска охрана, и граждани, които притежават,ползват или
имат право на оперативно управление върху селскостопанско имущество, плащат годишна
такса за опазване на това имущество съобразно неговия вид, размер и местонахождение по
тарифа, утвърдена от Министерския съвет.
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КОРИИ, ОЗЕЛЕНЕНИ ПЛОЩИ И ДЕКОРАТИВНА РАСТИТЕЛНОСТ В ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
Таксите по предходната алинея се събират в специална сметка на общината при условията и
по реда, определени с правилника за прилагане на закона. Набраните средства се използват за
издръжка на полската охрана, за материално стимулиране на лицата, появили се при
опазването на селскостопанското имущество, и за други мероприятия по този закон.
Организациите, които нямат полска охрана, и гражданите могат да внасят допълнителни
средства за назначаване на пазачи, които да охраняват определено тяхно селскостопанско
имущество.
Част от събраните глоби по този закон в размер, определен с правилника за неговото
прилагане, се внася в специална сметка на Министерството на земеделието и хранителната
промишленост и се изразходва за опазване на селкостопанското имущество и за стимулиране
на лицата, проявили се при опазването.
Забранено е отсичането и изкореняването на овощни и горски дървета и на лози в
селскостопанските земи и по границите между тях, както и покрай водните течения и
пътищата.
Забранено е да се преминава през чужди земи, засадени със селскостопански култури, трайни
и цветни насаждения, освен при установено право на преминаване.
..........................................................................................................................................
С тази наредба се определя редът за опазване на озеленените площи и декоративната
растителност в населените места и извънселищните територии.
За опазване на озеленените площи и растителността от въздействието на вредните вещества,
изпускани във въздуха, водите и почвата в количества над допустимите норми, се прилагат
разпоредбите на специалното законодателство за опазване на околната среда.
По реда на тази наредба се установяват и обезщетяват всички вреди, причинени на
озеленените площи и декоративната растителност от юридически и физически лица или от
органи на управлението.
В сличаите когато друг нормативен акт предвижда специален ред за установяване на щети
или нарушение на озеленените площи и растителността, се прилага съответният нормативен
акт.
Превантивното опазване на озеленените площи и декоративната растителност се осигурява
чрез решенията на устройствените планове и инвестиционните проекти и се обосновава с
докладите за оценка на въздействието върху околната среда.
Постоянното опазване на озеленените площи и декоративната растителност се организира и
осъществява от общините и техните служби.
В случайте, когато с проектите се предвижда унищожаване на дървесна и храстова
растителност в имоти, собственост на общината или придобити от инвеститора общински
или държавни имоти с цел строителство, към искането за издаване на разрешение за строеж
се прилага документ за внесено обезщетение по Наредбата за базисните пазарни цени на
трайните насаждения или тарифата на съответната община.
Изпълнителят на стоителството е длъжен:
3. да вземе необходимите предпазни мерки за опазване на озеленените площи и
декоративната дървесна и храстова растителност от повреди и наранявания,
предписани в проекта;
4. да отстранява за своя сметка всички причинени вреди в озеленените площи и на
растителността в определения от проекта срок.
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Събирането на семена, плодове и резници от декоративните дървета, храсти и цветя за
производство на посадъчен материал от общинските озеленени площи се извършва от лица,
на които се издава персонално разрешение от кмета на общината.
В общинските озеленени площи и насаждения по улици, алеи и площади предприятията
(фирмите) по озеленяване извършват периодично поддържане на всичките им структурни
елементи, вкл. и резитба за оформяне на короните на растенията.
Намаляването на корони на дървета в общински озеленени площи или в недвижими имоти на
юридически и физически лица се извършва след писмено разрешение на кмета на общината
въз основа на доклад от отговорния специалист по озеленяването при съответната община.
Картотекират се всички намиращи се в регулационните граници на населените места
дълготрайни декоративни дървета на възраст над 20 години, дърветата с историческо
значение, както и отделните ценни и редки дървета и храсти независимо от възрастта им.
Не подлежат на картотекиране:
4. декоративните дървета и храст в овщинските озеленени площи, които се стопанисват
от предприятията (фирмите) по озеленяване и се картотекират в паспорта на обекта;
5. дърветата, обявени за защитен природен обект, които се стопанисват и картотекират в
съответствие с разпоредбите на Закона за защита на природата.
6. Картотекирането се извършва от общините, като за картотекираните дървета и храсти
се съставят паспорти съгласно образеца, посочен в приложение № 2, и се води
регистър по образеца, посочен в приложение № 3.
Общинската дълготрайна декоративна растителност и картотекираните дървета и храсти в
частни имоти могат да се преместват, отсичат или изкореняват въз основа на писмено
пазрешение от кмета на общината в следните случаи:
5. във връзка със строителство на сгради, съоръжения, пътища и други обекти на
техническата инфраструктура:
6. при реконструкция на съществуващата растителност по утвърдени паркоустройствени
проекти:
7. за изсъхнали дървета и храсти, както и за тези, чието състояние застрашава
безопасноста на движението или сигурността на гражданите, сградите и
благоустройствените фондове:
8. във връзка с премахване на последиците от производствени аварии и природни
бедсвия.
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