
МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА 

ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ 

1. Причините, които налагат приемането на нов Правилник. 

С Разпореждане № 127 от 22.01.2019г. Административен съд София 

област е насрочил дело в открито съдебно заседание на 10.04.2019г. от 

10.00 часа по протест на прокурор в Софийска окръжна прокуратура 

против чл.10, ал.1 в частта относно „малки покрити обслужващи обекти/ 

кафенета, сладкарници, обекти за забавни игри, за художествени и хоби 

дейности” от Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на 

територията на Община Костенец, приета с Решение № 105 по протокол № 

13 от 18.12.2008 г. на Общински съвет – Костенец. 

2. Цели и очаквани резултати . 

В протеста си прокурорът от Окръжна прокуратура София област 

твърди, че нормата на чл.62, ал.7 от ЗУТ регламентира, че с подробните 

устройствени планове за паркове и градини в озеленителните площи – 

публична общинска собственост и в поземлените имоти – частна общинска 

собственост, без промяна на предназначението им, може да се предвижда 

само застрояване, необходимо за: 1. Мрежи и съоръжения на техническата 

инфраструктура, обслужващи озеленените площи;2. Поддържане на 

зелената система; 3. Отрити обекти за спортни или културни дейности; 4. 

Площадки за игра; 5. Преместваеми обекти по чл.56, които не могат да 

заемат повече от 10 на сто от площта на имота; 6. Монументално-

декоративни,информационни и рекламни елементи по чл.57; 7. 

Мемориални места и обекти. 

Разпоредбата на чл.62, ал.7 от ЗУТ е императивна, което означава, че 

е недопустимо застрояването в паркове и градини в озеленените площи – 

публична общинска собственост и в поземлените имоти – частна 

собственост, без промяна предназначението им, с обекти, извън изрично и 

лимитивно определените в закона по вид и предназначение такива, което 

налага да бъде отменена разпоредбата на чл.10, ал.1 в частта относно 

„малки покрити обслужващи обекти/ кафенета, сладкарници, обекти за 

забавни игри, за художествени и хоби дейности” от Наредбата за 

изграждане и опазване на зелената система на територията на Община 

Костенец 

 



3. Финансови средства, необходими за прилагането на новата 

уредба 

Прилагането на новата уредба не е свързана с изразходването 

финансови средства от бюджета на община Костенец.  

4. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз  

Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието 

му с правото на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането 

на действащото българско законодателство с регламентите и директивите, 

относими към тази материя. Проектът е разработен в съответствие с 

Европейската харта за местно самоуправление. Тази харта е документът, 

подчертаващ необходимостта от отчитането в правните актове на всички 

особености на местни структури с оглед задоволяването на потребностите 

на населението по места чрез ефективно местно самоуправление. 

На основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове, проектът 

е публикуван на интернет страницата на Община Костенец, на 

07.02.2019г., като на заинтересуваните лица се предоставя 30-дневен срок 

за изразяване на предложения и становища по проекта. 

 

 

 
 

 


