
О Б Щ И НА   С Т Р А Ж И Ц А 
 

1 
 

 
 
 
 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПАЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ, 
ГРАДИНИТЕ, ТРАЙНИТЕ НАСАЖДЕНИЯ И ЧИСТОТАТА 

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА 
 

(Приета с Решение № 685/31.05.2019 г.) 
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І. Общи положения 
ІІ. Опазване на трайните насаждения, зелените площи и градините 
ІІІ. Изисквания при отглеждане на домашни животни 
ІV. Поддържане на чистота 
V. Опазване на почвите 
VІ. Административно-наказателни разпоредби 
VІІ. Допълнителни разпоредби 
VІІІ. Преходни и заключителни разпоредби 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава Първа 
Общи положения 

 
 Чл. 1. /1/ С тази наредба се определя редът за опазване на озеленените 
площи, градините, трайните насаждения и чистотата на територията на 
Община Стражица. 
 /2/. Наредбата определя правомощията на общинската администрация и 
задълженията на гражданите, ръководителите на учреждения и фирми, 
обществени организации по отношение на чл.1, ал. 1 от настоящата Наредба. 
 Чл. 2. Наредбата се прилага по отношение на всички физически и 
юридически лица, постоянно живущи или временно пребиваващи на 
територията на общината. 
 Чл. 3. Обект на опазване са: 
 А/всички градинки, между жилищни, междублокови пространства, 
зелени площи, детски и спортни площадки в чертите на населените места на 
общината; 
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 Б/ зелените площи в околностите на всички населени места; 
 В/ поречията на реките и прилежащите им територии; 
 Г/ районите между язовирите и микроязовирите; 
 Д/ храстовидната и дървесната растителност, намираща се в зелените 
ивици и/или в тротоарното пространство по улиците и пътищата на града и 
общината. 
 
 
 
 

Глава втора 
Опазване на трайните насаждения, зелените площи и градините 

 
 Чл. 4. Забранява се нанасянето на повреди върху дърветата и храстите, 
причинени от чупене и рязане на клони, забиване на метални и други 
предмети, нараняване на кората, палене на огън, насипване на осолен сняг и 
химикали около стъблата и др. Глоба: до 200 лв. 
 Чл. 5. Забранява се отсичането и изкореняването на всички видове 
дървета без да има писмено разрешение от Кмета на общината за това. 
Глоба: 
-при отстраними щети, глобата се определя съобразно необходимите 
разходи за възстановяването на обекта; 
-при неотстраними щети, размерът на глобата се определя, съгласно 
базисните пазарни цени на трайните насаждения и се плаща в троен 
размер. 
 Чл. 6. Забранява се късането и изкореняването на цветя и повреждането 
на цветните фигури от косене, паша на животни, както и вземане на окосената 
трева без разрешение. Глоба: до 100 лв. 
 Чл. 7. Забранява се газенето по тревата с изключение на определените 
за тази цел места и преминаването на превозни средства през тревните 
площи. Глоба: до 200 лв. 
 Чл. 8. Забранява се събирането на семена, плодове, резници, брането на 
билки, тревни растения без писмено разрешение от Кмета на общината. 
Глоба: до 200 лв. 
 Чл. 9. Отсичането, преместването или изкореняването на дълготрайна 
растителност в общински и частни имоти се извършва 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; 
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 /2/.при реконструкция на съществуващата растителност по утвърдени 
паркоустройствени проекти; 
 /3/. За изсъхнали дървета и храсти, както и за тези, чието състояние 
застрашава безопасността на движението или сигурността на гражданите, 
сградите и благоустройствените фондове; 
 /4/. Във връзка с премахване на последиците от производствени аварии 
и природни бедствия. 
 Чл. 10. Събирането на билки, семена, плодове и резници от 
декоративни дървета, храсти и цветя за производството на посадъчен 
материал и лекарства от общинските озеленени площи и гори се извършва от 
лица, които имат персонално разрешение от Кмета на общината, които са 
заплатили такси за събиране, съгласно наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на права и услуги на територията 
на Община Стражица. 
 Чл. 11. Забранява се вадене на пясък, чимове, изкопаване на пръст, 
чакъл, камъни, глина и други материали от парковете и градините. Глоба: до 
500 лв. 
 Чл. 12. Забранява се използването на зелените площи за монтиране на 
съоръжения с търговска и рекламна цел и окачването на рекламни материали 
по дърветата и парковете. Глоба: до 300 лв. 
 
 
 

Глава трета 
Изисквания при отглеждане на домашни животни 

 
 

 Чл. 13. Забранява се събирането и храненето на бездомни кучета и 
котки на обществени места и в близост до жилищни сгради.  Глоба: до 100 
лв. 
 Чл. 14. Забранява се пускането свободно по улиците, парковете и 
градините на домашни животни, птици и връзването на едър добитък за паша 
в зелените площи. Глоба: до 200 лв. 
 Чл. 15. Забранява се държането на птици, кучета,зайци и всякакъв вид 
други животни в мазетата, таваните, верандите и терасите на жилищните 
блокове, във всички паркове и лесопаркове, в болничните, детските и 
учебните заведения. Глоба: до 200 лв. 
 Чл. 16. Собствениците на домашни животни, птици, зайци, прасета, 
овце, свине, крави и друг вид едър добитък са длъжни да ги отглеждат в 
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помещения, отговарящи на изискванията на ЗУТ и ЗВМД и Наредбите за 
хуманно отношение на животните към него.При неспазване на условията, 
собствениците се санкционират, съгласно горецитираните в настоящия член 
нормативи. 
 
 
 

Глава четвърта 
Поддържане на чистота 

 
 Чл. 17. Гражданите, собствениците на недвижими имоти, наемателите, 
ръководителите на обществени заведения, фирмите, кооперациите, 
организациите, училищата и други са длъжни: 
 /1/.Да поддържат и осигуряват чист, приветлив вид на жилищните и 
обществените сгради, празните места, дворовете, тротоарите, площадите, 
парковете, градините и улиците на територията на общината; 
 /2/.Да полагат грижи за поддържане и опазване на зелените площи, 
градинките и съоръженията в тях, намиращи се в техните райони или имоти; 
 /3/.Да опазват от повреда съдовете за ТБО. 
 Чл. 18. Забранява се чупенето, огъването, паленето или друг вид 
повреждане на съдовете за твърди битови отпадъци. Глоба: до 500 лв. 
 Чл. 19. Забранява се изхвърлянето на строителни отпадъци в съдовете 
за ТБО.Собствениците са длъжни да ги извозват на определените сметища 
със собствен превоз, след разрешение от общината и таксуване за разриване 
на отпадъка на сметище, съгласно Наредбата за определяне и администриране 
на МТЦПУ на територията на общината. При нарушение се налага глоба от 
100 до 500 лв. 
 Чл. 20. Собствениците на сгради и съпритежателите в етажна 
собственост са длъжни да организират и осигуряват почистването на 
околоблоковите и междублоковите пространства. 

 
 
 

Глава пета 
Опазване на почвите 

 
 Чл. 21. Забранява се нарушаването целостта на почвата и хумусния 
пласт, добиването на инертни материали в земеделски земи. Глоба: от 100 до 
500 лв. 
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 Чл. 22. Задължават се физическите и юридическите лица, извършващи 
дейности по инфраструктурата / канали, проводи, траншеи / в и извън 
територията на населените места, в едномесечен срок на дейността си, да 
възстановят почвения и хумусния пласт, растителната покривка и 
съществуващата улична и тротоарна настилка. 

 
 
 
 

Глава шеста 
Административно-наказателни разпоредби 

 
 Чл. 23. Контролът по спазване на разпоредбите на тази наредба се 
възлага на длъжностни лица /от общинска администрация, включително 
кметове и кметски наместници на населени места/, определени със заповед на 
кмета на общината и на служителите на Районно полицейско управление 
/РПУ/ гр.Стражица. 
 Чл. 24. Конкретния размер на глобата за всяко нарушение се определя 
от наказващия орган в предвид тежестта на нарушението, степента на вината 
на нарушителя и имотното му състояние. 
 Чл. 25. При повторно нарушение в рамките на една година от влизане в 
сила на наказателното постановление, лицето се наказва с глоба от 250 до 500 
лв. 
 Чл. 26. Процедурата от установяване на нарушението до глобяването се 
извършва, съгласно Закона за административните нарушения и наказания 
/ЗАНН/. 
 
 
 
 

Глава седма 
Допълнителни разпоредби 

 
§1.”Озеленени площи” са площите, включени в зелените системи на 
населените места и свързаните с тях зони на влияние, съгласно ЗУТ. 
§2.Озеленените площи биват: 
 1.озеленени площи в населените места – общински зелени площи, 
озеленени площи на обществени сгради, на жилищни комплекси, на 
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промишлени и складови зони и обекти със специално предназначение – 
паркове, градини и др.; 
 2.озеленени площи в извън селищни територии – крайградски и други 
извънградски паркове, лесопаркове, озеленени терени за туристически обекти 
и комплекси и др. 
 
 
 
 

Глава осма 
Преходни и заключителни разпоредби 

 
 

§3.Наредбата се издава на основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА и е приета с 
Решение № 685/31.05.2019 година на Общински съвет гр.Стражица. 
§4.Сметосъбирането и сметоизвозването както и контролът свързан с 
отпадъците се извършва по реда и условията на Наредба за управление на 
отпадъците на територията на Община Стражица, приета с Решение № 475 от 
22.04.2014 година на Общински съвет – гр.Стражица. 
§5.Настоящата Наредба влиза в сила от датата на приемането й. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Илиян Маринов 
Председател Общински съвет – Стражица 

 


