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ГЛАВА I 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 

      Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с изграждане, 

опазване, в това число поддържане на зелената система на Община Камено, 

независимо от вида собственост. 

      (2) Зелената система е предназначена да подобрява жизнената среда и облика на 

населените места на Община Камено. 

      (3) Общински съвет - Камено, чрез бюджета на Община Камено обезпечава 

необходимите средства за изграждане, поддържане и опазването на озеленените 

площи – публична собственост. 

      (4) Цялостната дейност по изграждане и опазване на зелената система на община 

Камено се организира и контролира съобразно разпоредбите на Закона за устройство 

на територията и подзаконовите нормативни актове уреждащи свързаните с това 

обществени отношения.  

 

ГЛАВА II 

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА 

 

      Чл. 2. Органите за управление на зелената система са Общинският съвет Камено 

и кмета на Община Камено, кметовете и кметските наместници на населените места. 

      Чл. 3. Общински съвет Камено управлява развитието на зелената система на 

Община Камено в съответствие с функционалното й предназначение, интензитета на 

поддържане и териториалното разположение на зелените площи. 

      Чл. 4. (1) Кметът на Община Камено ръководи, 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) Кмета на Община Камено или оправомощено от него лице по реда на § 1, ал. 

3 от Допълнителните разпоредби на (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. 

      Чл. 5. Кметът на Община Камено назначава със Заповед експерти в областта на 

озеленяването, които да участват в работата на общинския експертен съвет по 

устройство на територията за разглеждане на устройствените планове и 

инвестиционните проекти за територии и обекти на зелената система. 

      Чл. 6. Кмета на Община Камено изпълнява бюджета по дейност “Озеленяване” 

и организира провеждането на необходимите мероприятия. 

      Чл. 7. Кметовете и кметските наместници на населените места на Община 

Камено изпълняват делегираните им от кмета на Община Камено функции, 

отнасящи се до изграждане, поддържане и опазване на зелената система. 



      Чл. 8. Оправомощени служители от Общинска администрация в Община 

Камено: 

      1. изразява становище и дава препоръки за опазване на растителността и 

извършване на компенсаторно озеленяване; 

      2. съгласува инвестиционните проекти по част “Паркоустрояване и 

благоустрояване”, освен в случаите, когато те са придружени с доклад, като 

констатира съответствието на извършеното заснемане на дървесната декоративна 

растителност с предвиденото ново строителство; 

      3. контролира качеството на дейностите по поддържане на зелените площи, за 

което съставя констативни протоколи; 

      4. прави предписания за извършване на възстановителни мероприятия в случаите 

по чл. 20 от настоящата наредба; 

      5. разработва и предлага на кмета на общината проект за необходимите средства 

за следващата бюджетна година, въз основа на определения интензитет за 

поддържане на зелените площи; 

      6. изготвя задания за инвестиционни проекти за обекти на зелената система, 

които се възлагат по реда на Закона за обществените поръчки; 

      7. осъществява взаимодействие по развитието, управлението, поддържането и 

опазването на зелените площи с длъжностни лица от общински звена, граждански 

сдружения, юридически и физически лица; 

      8. прави предписания и определя размера на депозити по чл. 20 от настоящата 

наредба; 

      9. организира създаването и поддържането на публичен регистър на зелените 

площи и зелен кадастър; 

      10. организира възлагането на специализирани проучвания по конкретни 

проблеми, засягащи елементите на зелената система; 

      11. организира провеждането на конкурси и възлагането на ПУП за обекти на 

зелената система при съобразяване с приети от Общинския съвет програми за 

изграждане, поддържане и опазване на зелената система.  

      Чл. 9. Главният архитект на Община Камено подготвя: 

      1. възлагането на етапни план-програми и програми за целеви действия за 

прилагане на предвижданията на Общия устройствен план (ОУП) на Общината, 

свързани със зелената система; 

      2. 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. 10. Общинският експертен съвет по устройство на територията, във връзка 

с дейността по планирането и изграждането на зелената система в състава по чл. 5 

от настоящата наредба, извършва следното: 

      1. разглежда и приема заданията, проучванията и плановете по чл. 7, т. 11 и 12 и 

по чл. 8, т. 2; 



      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 дава оценка за съответствие на 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 Камено. 
 

ГЛАВА III 

ПЛАНИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА 

 

      Чл. 11. (1) Планирането на зелената система и озеленените площи на Община 

Камено се устройват в съответствие с изискванията на ЗУТ и издадените 

подзаконови нормативни актове по неговото прилагане.  

      (2) С Общ устройствен план на Община Камено 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. 12. Заданията за изработване на ПУП, за озеленени площи, публична 

собственост по чл. 61, ал. 2 и 3 от ЗУТ се разглеждат и приемат от Дирекция УТЕС 

на Община Камено. 

 

ГЛАВА IV 

ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА 

 

      Чл. 13. (1) Поддържането на зелените площи се осъществява от специализирано 

общинско предприятие, концесионер, изпълнител по договор за възлагане на 

обществена поръчка или др.  

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

години се подлагат на преглед и преценка за необходимостта от частична 

реконструкция на амортизирани биологични или благоустройствени фондове.  

      Чл. 14. (1) Според интензивността на поддържане зелените площи на 

територията на общината се разпределят в следните категории: 

      І категория - ограничени по размер озеленени площи от национално или 

общоградско значение, най-често използваните и посещаеми озеленени площи за 

широко обществено ползване, паркове, градини, скверове, улично озеленяване.  

      ІІ категория - озеленени площи за широко обществено ползване, предназначени 

за трайно задоволяване на обществени потребности, големи паркове и градини с 

реализирани нови благоустроявания в рамките на гр. Камено.   

      ІІІ категория - озеленени площи, предназначени за широко обществено ползване 

в жилищните комплекси, квартали и населени места на Община Камено; 

      ІV категория – озеленените площи както за широко така и за ограничено 

обществено ползване - извънселищни паркове, лесопаркове, междублокови 

пространства, защитни насаждения, залесителни пояси, спортни комплекси, 

гробищни паркове, ботанически градини, дендрариуми и други.  



      (2) Поддържането на озеленените площи се извършва въз основа на вида и 

категорията на зелената площ повторяемостта и обема на работите на съответните 

структурни елементи. 

      Чл. 15. Организацията по изразходване на определените от Общинския съвет 

Камено 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. 16. Контролът върху качеството на работата по поддържането на общинските 

зелени площи се извършва от специализираната общинска служба по озеленяване, 

като за направените проверки се съставя констативен протокол. 

 

ГЛАВА V 

ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА 

РАЗДЕЛ I 

ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ 

 

      Чл. 17. (1) Всички лица са длъжни да опазват зелените площи, независимо от 

тяхната собственост. 

      (2) Опазването на озеленените площи включва: 

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

площи; 

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

унищожаване на озеленените площи, и изградените в тях настилките, водни площи 

и парковите съоръжения. 

      Чл. 18. (1) Обществените зелени площи се използват само съобразно основното 

им предназначение. 

      (2) В обществените зелени площи се забранява: 

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

атракции, освен предвидените в паркоустройствените планове; 

      2. нанасянето на повреди върху дърветата и храститечрез чупене и рязане на 

клони, забиване на пирони, метални и други предмети, нараняванена кората, палене 

на огън и др.; 

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

съоръжения; 

      4.късането и изкореняването на цветя и повреждане на цветните фигури; 

      5. газенето по тревните масиви, сизключение на определените за целта места; 

      6. преминаването, спирането и паркирането на МПС, с изключение на тези със 

специален режим, съгласно ЗДП или ако се извършва по одобрен маршрут и парко 

места; 

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

      8. пускането на свобода и воденето на различни животни и замърсяване от тях; 

      9. изхвърлянето на отпадъци извън определените за целта съдове; 

      11. неконтролираното събирането на семена, плодове, резници; 

https://varna.obshtini.bg/p.php?i=11110


      12. насипване 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, 

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

платна; 

      13. ползването на зелените площи, тротоарите и други места, предназначени за 

общо ползване, за съхраняване на стоки и амбалаж; 

      14. разполагането на търговски /преместваеми/ обекти на територията на 

зелената система на община Камено, с изключение на предвидените в план-схема, 

одобрена по реда предвиден за одобряване Подробния устройствен план. 

      15. паша на домашни животни; 

      16. косенето и ползване на трева без разрешение от община Камено. 

      Чл. 19. (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 от кмета на община Камено. 

      (2) За провеждане на мероприятието по ал. 1 се събира такса, определена с 

Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, 

предоставяни от община Камено. 

      Чл. 20. (1) Собствениците и ползвателите на съоръжения и търговски обекти, 

разположени в близост до озелените площи са длъжни да чистят прилежащата си 

територия в радиус от 5 м, както и да провеждат мероприятия за опазване и 

възстановяване на увредената растителност и паркова мебел по указания от 

общинските специалисти. 

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

извършва по режим, определен от общината. 

      Чл. 21. (1) При разрешаване на строителство, свързано с разкопаване на озелени 

площи в съответното разрешение задължително се предписват мерки за опазване на 

растителността по време на строежа и възстановителни мероприятия. 

      (2) След извършване на неотложни аварийни и мероприятия на инженерната 

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

предписания за възстановителни мероприятия и се определя срок за изпълнението 

им, „контролира се изпълнението и при нарушения се налагат санкции“. 

 

РАЗДЕЛ II 

ОПАЗВАНЕ НА ДЕКОРАТИВНАТА  

ДЪРВЕСНАТА И ХРАСТОВАТА РАСТИТЕЛНОСТ 

 

      Чл. 22. (1) Декоративната дървесна и храстова растителност на територията на 

община Камено се опазва по реда на тази наредба. 

      (2) Тази наредба се отнася и за растителност 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 
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опазват и по предвидения ред в Закона за паметниците на културата и музеите, в 

Закона за биологичното разнообразие и в Закона за защитените територии. 

      Чл. 23. В терени на учреждения, училища, детски заведения, стопански и 

обществени организациии, дървесно-храстовата раститерност се опазва от 

съответните им стопани. 

      Чл. 24. (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 

оправомощените служители от общинска администрация 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) Съществуващата дървесна растителност може да се премехва само по реда на 

тази Наредба. 

      Чл. 25. Всички собственици са длъжни да следят за наличие в имотите си опасни 

/болни и/или изсъхнали/ дървета, представляващи опасност за имуществото, 

здравето и живота на хората, и при констатирани на такива са длъжни своевременно 

и за своя сметка да ги премахнат. 

      Чл. 26. (1) За осигуряване на оптимални условия за развитие, дървесната и 

храстова растителност следва да се засажда на нормативно изискващите се 

минимални отстояния до сгради, съоръжения и имотни (регулационни) граници, 

отпазени в Приложение № 2. 

      (2) Засаждането на растителност на общински терени по инициатива на граждани 

и организации е необходимо да се съгласува с оправомощени служители на 

общинска администрация. 

 

Раздел III 

ПРЕМАХВАНЕ, ПРЕМЕСТВАНЕ ИЛИ ОКАСТРЯНЕ  

НА ДЪЛГОТРАЙНА ДЪРВЕСНА И ХРАСТОВА РАСТИТЕЛНОСТ 

 

      Чл. 27. (1) На територията на Община Камено се забранява отсичане или 

изкореняване на дълготрайни дървета и храсти, независимо от собствеността им. 

      (2) Писмено разрешение за премахване, преместване или окастряне на дървесна 

и храстова растителност се издава от кмета на община Камено, при доказана 

необходимост на база експертно становище 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 озелени площи, по 

утвърдени проекти; 
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      3. при строителството 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; 

      5. при реализацията на общински проекти и при необходимост при аварийни и 

ремонтни дейности на техническата инфраструктура (водопровод, газопровод, 

топлопровод, ел. кабели и др.), дълготрайната декоративна растителност пречеща на 

извършването на ремонта са премахва.  

      (3) Срокът на валидност на разрешенията по ал. 1 е една година. 

      (4) Премахването на клони, преместването и премахването на растителност, за 

която има писмено разрешение от кмета на община Камено се извършва за сметка 

на собственика и/или на заинтересованото лице. 

      (5) Дървесината, добита вследствие премахване, отрязване, кастрене на 

растителност се изнася след маркиране и издаване на транспортен билет за 

дървесина и вършина от оправомощено от кмета на община Камено длъжностно 

лице. Районът се почиства от целия дървесен отпад. 

      (6) Общинските органи по озеленяване организират и координират 

премахването, отрязването и кастренето на растителността, в съответствие с 

разпоредбите на Закона за управление на отпадъците и Наредбата за управление на 

отпадъците на територията на община Камено. 

      Чл. 28. (1) Искане за издаване на разрешение за отсичане, изкореняване, 

преместване, кастрене, се подава до кмета на община Камено от собственика на 

имота, или от заинтересовани физически или юридически лица или упълномощени 

от тях лица. Исканията за премахване на растителност в съсобствен имот следва да 

бъдат направени от всички съсобственици в имота.  

      (2) Към заявлението се прилага копие от документа за собственост на имота, 

когато проблемната растителност попада в частни имоти; 

      (3) В случаите по чл. 27, ал. 1, т. 3 от настоящата наредба се прилагат нотариален 

акт за собственост и ситуация от одобрен инвестиционен проект със заснета и 

описана засетнатата дълготрайна декоративна дървесна и храстова растителност, 

санитарна експертиза на същата; 

      (4) Исканията и приложените към тях документи се разглеждат от оправомощени 

лица от кмета на община Камено, извършват оглед на място и съставят констативен 

протокол. 

      (5) Въз основа на констатациите и приложените документи, кметът или 

оправомощено от него длъжностно лице издава разрешение или мотивиран отказ за 

отсичане. 

     Чл.29. (1) При издаване на разрешение за отсичане, изкореняване на 

дълготрайните декоративни дървета, предвид невъзможност за запазване с 

проектното решение 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 на 



база изготвена оценка на растителността подлежаща на премахване изчислено в 

еднократен размер съгласно Приложение №1 към настоящата Наредба. В 

разрешението се вписва размера на обезщетението. 

      (2) Не се прави оценка и се заплаща обезщетение за премахване на дълготрайна 

растителност в случаите:  

      • премахване на растителност в частен имот;  

      • премахване на установени дълготрайни декоративни дървета в лошо 

фитосанитарно състояние;  

      • премахване на плодна растителност с изключение на декоративни плодни 

форми. 

      Чл. 30. Не се издава разрешение за отсичане на плодна растителност с 

изключение на декоративни форми на плодни. 

      Чл. 31. (1) Споровете при липса на съгласие между собствениците за 

изкореняване или отсичане на дървета, намиращи се на отстояние от съседен чужд 

имот, по-малко от допустимото от закона, се решават по съдебен ред. 

      (2) 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. 

      (3) Всеки съсобственик или собственик на обект в етажна собственост може да 

иска по съдебен ред премахването на растителност, която влошава недопустимо 

условията на ползване на неговия имот. 

 

ГЛАВА VI 

КОНТРОЛ. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ.  

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

      Чл. 32. Контролът по изпълнение на наредбата се осъществява от кмета на 

община Камено и оправомощени от него лица. 

      Чл. 33. (1) За всички причинени щети на елементите на зелената система на 

Община Камено – растителност, цвета, тревни площи и съоръжения, виновните 

лица, освен глоба, дължат обезщетение в размер, достатъчен за възстановяване на 

причинените щети. 

      (2) Обезщетение не се дължи, ако в срок определен от оправомощените 

служители на общинска администрация, виновните лица възстановят причинените 

щети. 

      (3) Не се дължи обезщетение, когато се премахват дървета, които в резултат на 

природни бедствия, аварии и др., създават непосредствена опасност за живота и 

здравето на гражданите. 

      (4) Размерът на обезщетенията по ал. 1 и ал. 4 се определя по Приложение № 1 и 

съгласно наредбата по чл. 63, ал. 4 от ЗУТ. 
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      (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 специализираните 

общински служби по озеленяване за сметка на нарушителите. 

      Чл. 34. (1) Нарушенията по тази наредба се констатират с акт за установяване на 

административно нарушение, съставен от кмета на община Камено, от 

оправомощените от него лица и от служители на Министерството на вътрешните 

работи. 

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

Общината издава наказателно постановление. 

      Чл. 35. (1) За нарушенията по тази наредба на физическите лица, се налага 

административно наказание – глоба в размер от 100 лева до 5000 лева, а на 

юридическите лица и едноличните търговци – имуществена санкция в размер от 500 

лева до 10 000 лева. 

      (2) Конкретният размер на глобата или санкцията за всяко отделно нарушение се 

определя от наказващия орган съобразно тежестта на нарушението и вината на 

нарушителя. 

      (3) За повторно нарушение се налага глоба, съответно имуществена санкция в 

двоен размер. 

 

ГЛАВА VII 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

      § 1. По смисъла на тази Наредба: 

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

растително разнообразие - дървета, храсти, цветя и треви, включени в озелените 

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” - повторяемостта на видовете 

дейности според технологичните нормативи в определената категория озеленена 

площ. 

      3. „Зелена система“ – съвкупност от озеленени площи с дълготрайна 

декоративна дървесна и храстова растителност, цветя, тревни площи, както и 

архитектурни елементи на оборудване – фонтани, питейни фонтанки, чешми, кашпи, 

пейки, игрални кътове, паркови кошчета, разположени в територията на 

благоустроените пространства. 

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

специалист /експерт/ - ландшафтен архитект или инженер по озеленяване и съдържа: 

      1. Данни за местоположението и собствеността; 

      2. Данни за декоративния вид и състояние - възраст, диаметър на ствола, 

диаметър на короната, ориентировъчна височина, жизнеността на декоративния вид, 

преценка за здравословното състояние на стъблото, клоните, листната маса, 
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симптоми на заболяване, наличие на вредители, влияние на екологичните условия 

на околната среда; 

      3. Заключение с конкретни предложения - да се запази и се проведат мероприятия 

за подобряване на неговото състояние, да се премести, да се премахне или да се 

подмени с друг екземпляр. 

      § 3. Отстоянията на дълготрайната декоративна растителност от въздушни 

електропроводи и др. енергийни обекти се определят, съгласно Наредба № 16 за 

сервитути на енергийните обекти (ДВ, бр. 88/08.10.2004 г., ДВ, бр. 75/29.09.2015 г.). 

      § 4. Тази наредба отменя Наредбата за изграждане, стопанисване и опазване на 

зелената система на община Камено, приета с Решение на Общински съвет Камено, 

обективирано в Протокол № 9 от 15.07.2004 г.  
       Наредбата е приета с Решение по т. 8 от Протокол № 7/16.04.2020 г. на Общински 

съвет - Камено 

 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАМЕНО:  

                                                     /Р. БАЛТАДЖИЕВ/ 

 

 

 

      ПРИЛОЖЕНИЯ: 

      ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

      ТАРИФА ЗА РАЗМЕРА НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА ЗА ПРИЧИНЕНИ ВРЕДИ 

НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО 
 
 

№ УНИЩОЖАВАНЕ /ВИД НА НАРУШЕНИЕТО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ В 

ЛЕВА 

1. ТРЕВНИ ПЛОЩИ за 1 м2 

 • I категория /централна градска част на 

гр. Камено/ 
5.00 лева 

 • II категория /всички останали терени, 

намиращи се в населените места на 

Община Камено/ 

5.00 лева 

2. ЛЕТНИ ЦВЕТЯ за 1 м2 

 • I категория /централна градска част 

на гр. Камено/ 
40 лева 

 • II категория /всички останали терени, 

намиращи се в населените места на 

Община Камено/ 

30 лева 
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3. ПОЧВОПОКРИВНИ ЦВЕТЯ за 1 м2 5 лева 

4. ПЕРЕННИ ЦВЕТЯ за 1 брой 10 лева 

5. ЖИВ ПЛЕТ - широколистен за 1 м. л.   

 до 5 години след засаждането 60 лева 

 над 5 години след засаждането 100 лева 

6. ЖИВ ПЛЕТ - иглолистен за 1 м. л. 

 до 5 години след засаждането 100 лева 

 над 5 години след засаждането 150 лева 

7. РОЗИ-за 1 брой 

 до 3 години след засаждането 20 лева 

 над 3 години след засаждането 30 лева 

8. ШИРОКОЛИСТНИ ХРАСТИ за 1 брой 

 до 5 години след засаждането 20 лева 

 до 10 години след засаждането 30 лева 

 над 10 години след засаждането 40 лева 

9. ИГЛОЛИСТНИ И ВЕЧНОЗЕЛЕНИ ХРАСТИ-за 1 брой 

 до 5 години след засаждането 40 лева 

 до 10 години след засаждането 60 лева 

 над 10 години след засаждането 100 лева 

10. ДЪЛГОТРАЙНА ДЕКОРАТИВНА ШИРОКОЛИСТНА РАСТИТЕЛНОСТ – за 

1 брой 

 Много бързорастящи – айлант, акация, топола, върба и други 

 височина до 5 м 50 лева 

 височина над 5 м 100 лева 

 Бързорастящи - бреза, елша, чинар, червен американски дъб, софора, трепетлика 

 височина до 5 м 80 лева 

 височина над 5 м 150 лева 

 Умеренорастящи - бук, клен, липа, шестил, явор, кестен, орех, албиция 

 височина до 5 м 100 лева 

 височина над 5 м 200 лева 

11. ДЪЛГОТРАЙНА ДЕКОРАТИВНА ШИРОКОЛИСТНА РАСТИТЕЛНОСТ – за 

1 брой 

 Бързорастящи – лъжекипарис, веймутов бор, морски бор 



 височина до 5 м 80 лева 

 височина над 5 м 150 лева 

 Умеренорастящи – черен бор, смърч, ела, туя, кедър, конколорка 

 височина до 5 м 70 лева 

 височина над 5 м 150 лева 

 Бавнорастящи – биота, тис, тсуга, юниперус 

 височина до 5 м 100 лева 

 височина над 5 м 200 лева 

12. РЕДКИ И ЦЕННИ ВИДОВЕ гинко билоба, лиственица, мура, сребриста ела, 

сребрист смърч, кедри, либоцедрус, кипарис, тис, секвоя и други – за 1 брой 

 височина до 4 м 200 лева 

 височина до 7 м 600 лева 

 височина над 7 м 900 лева 

 

 

      ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОТСТОЯНИЕ НА ДЪЛГОТРАЙНАТА 

ДЕКОРАТИВНА ДЪРВЕСНА И ХРАСТОВА РАСТИТЕЛНОСТ ОТ ПРОВОДИ, 

СЪОРЪЖЕНИЯ, СГРАДИ И ИМОТНИ ГРАНИЦИ ПО НОРМАТИВНИ 

ДОКУМЕНТИ:  

 

№  Вид на съоръженията Минимални разстояния до 

стъблата в м 

дървета храсти 

1 2 3 4 

1. Външни стени до сгради и съоръжения 5,00 1,50 

2. Ос на трамвайните платна 5,00 3,00 

3. Бордюри на тротоари и паркови алеи 0,70 0,50 

4. Ръбове на пътни платна, банкетни ивици и основа на 

канавки 

2,00 1,00 

5. Стълбове на осветителни мрежи, трамваи и естакади 4,00 - 

6. Основа и ръбове на откоси и тераси 1,00 0,50 

7. Основа и ръбове на подпорни стени 3,00 1,00 

8. Стени на канализационни, газопроводни и 

топлопроводни тръби 

2,00 1,00 



9. Стени на проходими и непроходими колектори, 

водопроводи и дренажи 

1,00 - 

10. Подземни електрокабели до 2,5 kV 2,00 0,70 

11. Подземни електрокабели над 2,5 kV 3,00 2,00 

12. Слаботокови кабели 1,50 0,70 

13. Горната част на подземен колектор до повърхността на 

почвата 

1,00 0,50 

14. Надземни улични линии (слаботокови) и проводници с 

ниско напрежение до короната на дърветата 

1,25 - 

15. Регулационни линии на съседни парцели:     

а) ниска растителност 1,20 - 

б) средно високи видове дървета 1,80 - 

в) високи видове дървета 3,00 - 

 

 
 


