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                  МОТИВИ ЗА КОНКРЕТНАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРИЕМАНЕ

 на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за изграждане и опазване на
зелената система на територията на Община Куклен, приета с Решение № 149, взето на
заседание с Протокол № 17 от 25.07.2008 г. на Общинския съвет Куклен.

Вносител: Христо Божидаров Божинов – Зам.- кмет на Община Куклен

І.Причини, които налагат приемането на наредбата.
    Причините за изготвяне и приемане на проекта на Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 16 за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община
Куклен  са  необходимостта  от  привеждане  на  действащата  наредба  №  16,  приета  с
Решение № 149, взето на заседание с Протокол № 17 от 25.07.2008 г. на Общинския съвет
Куклен, в съответствие с нормативните актове от по–висока степен, като в тази насока има
и постъпил протест от Окръжна прокуратура Пловдив по преписка № 674/2019 г. по описа
на Окръжна прокуратура Пловдив, относно отмяна част от разпоредби от наредбата, които
са своевременно предложени за изменение, допълнение и/или отмяна с настоящия проект.
   Съгласно чл. 1, ал. 1 от Наредба № 16 за изграждане и опазване на зелената система на
територията на Община Куклен, този подзаконов нормативен акт урежда обществените
отношения, свързани с планирането, изграждането, устойчивото поддържане, опазване и
развитие на зелената система на Община Куклен, а съгласно ал. 2 от чл. 1 от наредбата
зелената  система на Община Куклен е предназначена да подобрява жизнената  среда и
облика на населените места,  т.е. изграждането,  поддържането и опазването на зелената
система има пряко въздействие върху подобряване на  жизнената среда и подобряване на
качеството на живот на населението, живущо на територията на Община Куклен.
Поради  горното  следва  да  се  въведат  ясни  и  точни   норми,  въвеждащи  забрани  по
опазване  и  поддържане  на  обществените  зелени  площи,  в  този  смисъл  се  въвеждат
съответните промени в чл. 28, ал. 2 от Наредба № 16, а именно:
т. 1.повреждането на дървесната и храстова растителност;
т.2.поставянето  на  рекламно-информационни  елементи  или  други  съоръжения  по
дърветата;
т.3.ходенето по тревните площи, освен в специално обозначените за целта места;
т.4. движението и паркирането на МПС, с изключение на тези със специален режим или
имащи разрешение от компетентен орган;
т.5.нанасянето на повреди на парковото обзавеждане, детски площадки, съоръженията и
настилките;
т.6.разхождане  на  кучета  на  детски  площадки,  паркове,  градини,  и  тревни  площи,
обозначени със забранителни знаци. 
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т.7.замърсяването  на  зелените  площи,  алеи,  детски  площадки  и  други  съоръжения  с
животински екскременти;
т.8.предизвикването на шум и безпокойство, които пречат на останалите посетители;
т.9.изхвърлянето на отпадъци извън определените за целта съдове;
т.10.събирането на семена, плодове, резници, брането на билки;
т.11.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;
т.12.пашата на селскостопански животни;
т.13.паленето на огън;
т.14.строителство на допълнителни обекти за обществено обслужване, спорт и атракции,
освен предвидените в паркоустройствените планове.
     Въвеждането на ясен регламент относно деянията, които се забраняват при ползването
на обществени зелени площи, съответно ще доведе и до изменения, допълнения и отмяна
на  разпоредби  в  Глава  шеста  „КОНТРОЛ.  ОБЕЗЩЕТЕНИЯ.  АДМИНИСТРАТИВНО-
НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ“ от Наредба № 16. В предлагания проект на наредба се
конкретизират съответните административни нарушения, респективно административната
санкция за тях, относно глоби за физическо лице или имуществена санкция за юридически
лица/еднолични търговци, при съобразяване на действащато законодателство:
   В проекта на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за изграждане и
опазване  на  зелената  система  на  територията  на  Община  Куклен  е  предвидено  в
разпоредбата на чл. 45, ал. 7 /нова/ следното: „ Наказва се с глоба от 50 лева до 200 лева
лице, което паркира пътно превозно средство в паркове, градини, детски площадки, или
зелени площи, предназначени само за пешеходци.“, т.е. предлаганата нова разпоредба е в
съответствие с нормите на Закона за движение по пътищата.
   В проекта на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за изграждане и
опазване  на  зелената  система  на  територията  на  Община  Куклен  е  предвидено  в
разпоредбата на чл. 45, ал. 8 /нова/ следното: „За други нарушения на тази наредба на
виновните лица се налага глоба от 50 лева до 500 лева.”, т.е. тази нова разпоредба обхваща
всички други деяния, които представляват нарушения, съгласно наредбата, респективно и
е предвидена и съразмерна административна санкция с увеличен размер при съпоставка с
изменената подобна редакция на предишната ал. 3, в която е предвидена глоба от 20 лева
до 200 лева за виновните лица.
   В проекта на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за изграждане и
опазване  на  зелената  система  на  територията  на  Община  Куклен  е  предвидено  в
разпоредбата на чл. 45, ал. 6, т. 1 и т. 2 следното: „Наказва се с глоба от 100 лева, който:
1. като собственик на домашен любимец непочиства мястото след дефекация в паркове,
градини, детски площадки, или зелени площи;
2.разхожда кучета на детски площадки, паркове, градини, или тревни площи, обозначени
със забранителни знаци.“, 
т.е.  предлаганата  разпоредба  е  в  съответствие  с  нормите  на  Закона  за
ветеринарномедицинската дейност.
  В проекта на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за изграждане и
опазване  на  зелената  система  на  територията  на  Община  Куклен  е  предвидено  в
разпоредбата  на чл.  45,  ал.  5  следното:  „Наказва  се с  глоба от  300 лева до 1000 лева
физическо лице, което замърсява детски площадки, паркове, градини, или тревни площи, с



отпадъци,  а  когато  нарушението  е  извършено  от  юридическо  лице  или  едноличен
търговец,  се  налага  имуществена  санкция в размер от 1 400 лева до 4 000 лева.“,  т.е.
предлаганата  разпоредба  е  в  съответствие  с  нормите  на  Закона  за  управление  на
отпадъците.
  В проекта на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за изграждане и
опазване на зелената система на територията на Община Куклен е въведено ново деяние
/чл.45,  ал.  1,  т.  3/,  представляващо  административно  нарушение,  и  са  увеличени
административните санкции, които се налагат на нарушителите, съгласно чл. 45, ал. 1 и
ал. 3: 
чл. 45, ал. 1 „Наказва се с глоба от 1000 лева до 5000 лева физическо лице, ако не подлежи
на по-тежко наказание, 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. разпореди или отсече, изкорени, унищожи или увреди дълготрайна растителност, зелена
площ, паркова територия и други без писмено разрешение на компетентния орган;
чл. 45, ал. 3. Когато някои от нарушенията по ал. 1 е извършено от юридическо лице или
едноличен  търговец, се налага имуществена санкция в размер от 5 000 лева до 10 000
лева.“
 В проекта  на  наредба за  изменение  и допълнение  на  Наредба № 16 за  изграждане  и
опазване на зелената система на територията на Община Куклен са въведени нови деяния,
представляващи  административни  нарушения,  и  увеличаване  на  административните
санкции, които се налагат на нарушителите, съгласно чл. 45, ал. 2 и ал. 4:  
чл.  45,  ал.  2 „Наказва се с глоба от 50 лева до 500 лева,  ако не подлежи на по-тежко
наказание физическо лице, което:
1.упражнява спортове в парковете и градините извън определените за това места, с което
застрашава посетителите;
2.насипва осолен сняг, химически или нефтопродукти в зелените площи, около стволовете
или стъбла на дървета или храсти;
3.коси трева без писмено разрешение;
4.пуска на паша селскостопански животни, при което се унищожават зелени площи или
декоративна растителност;
5.предизвиква шум и безпокойство, които пречат на посетителите в обектите на зелената
система;
6.къса или изкоренява цветя или поврежда цветни фигури;
7.извършва продажба без разрешение в зелените площи на всички видове стоки, извършва
услуги или устройва забавления;
8.нанася повреди върху дървесната и храстова растителност, причинени от чупене, рязане
на клони и други без писмено разрешение;
9.чупи или поврежда съоръжения за игра в зелени площи или други паркови съоръжения;
10.поставя по дървета в обществените зелени площи рекламно-информационни елементи
или други съоръжения.
чл. 45, ал. 4. Когато някои от нарушенията по ал. 2 е извършено от юридическо лице или
едноличен  търговец,  се налага имуществена санкция в размер от 1 000 лева до 5 000
лева.“
  В проекта е предложена промяна и в чл. 44, ал. 1 и ал. 3 от Наредба № 16, относно



правилното  приложение  на  разпоредбите  на  чл.  37  от  Закона  за  административните
нарушения  и  наказания,  съгласно  който  актове  могат  да  съставят  длъжностните  лица,
определени от ръководителите на ведомствата, организациите, областните управители и
кметовете  на  общините,  на  които  е  възложено  приложението  или  контрола  по
приложението  на  съответните  нормативни  актове,  и  чл.  47  от  Закона  за
административните нарушения и наказания, съгласно който административни наказания
могат да налагат ръководителите на ведомствата и организациите, областните управители
и кметовете  на  общините,  на  които  е  възложено  да  прилагат  съответните  нормативни
актове или да контролират тяхното изпълнение. Изрично е предвидено, че ръководителите
могат да възлагат правата си на наказващи органи на определени от тях длъжностни лица,
когато това е предвидено в съответния закон, указ или постановление на Министерския
съвет.  В  този  смисъл  в  проекта  е  предвидено,  че  актовете  за  установяване  на
административни нарушения се съставят от длъжностни лица, определени със заповед на
Кмета на Община Куклен, а наказателните постановления се издават единствено от кмета
на Община Куклен.
   В проекта  е  предложена промяна,  посредством приемане  на  нова ал.  6  в  чл.  43 от
Наредба № 16 за постигане на правна точност, изчерпателност и яснота, относно вреди,
причинени от паднали дървета и клони на дървета, като е посочено, че за тях отговаря
собственикът на недвижимия имот, в който се е намирало дървото, като отговорността му
за вреди се реализира по общия ред, предвиден в ЗЗД и ГПК.
  В проекта е предложена промяна, относно допълнение и изменение на чл. 2, ал. 1 и чл. 5
от  Наредба  №  16,  съгласно  действащия  Устройствен  правилник  на  общинска
администрация, утвърден със заповед №  265/05.04.2016 г.  на кмета на община Куклен,
относно  наличие  и  на  кметове  на  кметства  –  с.  Руен  и  с.  Гълъбово,  и  на  кметски
наместници – с. Цар Калоян, с. Добралък и с. Яворово.

Принцип на необходимост: 
  На територията на община Куклен е действаща Наредба № 16 за изграждане и опазване
на зелената система на територията на Община Куклен, приета с Решение № 149, взето на
заседание  с  Протокол  № 17  от  25.07.2008 г.  на  Общинския  съвет  Куклен,  но  с  оглед
динамиката  на  действащото  законодателство,  следва  наредбата  да  е  в  унисон  с
нормативни актове от по - висока степен, което налага нейното актуализиране с приемане
на  изменение  и  допълнение  на  нейните  разпоредби. Съгласно  чл.  76,  ал.  3  от  АПК,
общинските съвети издават нормативни актове, с които уреждат, съобразно нормативни
актове от по-висока степен, обществени отношения с местно значение. 
       
Принцип на обоснованост: 
       Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за изграждане и
опазване  на  зелената  система  на  територията  на  Община  Куклен,  е  съобразен  с
действащото законодателство, с оглед разпоредбата на чл. 15, ал. 1 от ЗНА.

Принцип на предвидимост и откритост: 
      Разпоредбите в проекта на наредбата са съобразени изцяло с настъпилите промени в
Закона  за  управление  на  отпадъците,  Закона  за  движение  по  пътищата,  Закона  за
ветеринарномедицинската дейност, Закона за административните нарушения и наказания,
Закона за местното самоуправление и местната администрация, и Закона за нормативните



актове, като  са обсъдени и съгласувани със заинтересованите страни на различни нива,
като отделно проектът на наредбата с мотивите и частичната оценка на въздействието ще
бъдат публикувани на официалния сайт на община Куклен и на Портала за обществени
консултации  за  становище  и  предложения  от  заинтересованите  лица,  които  могат  да
направят на следния електронен адрес: kmet@kuklen.org или в деловодството на Община
Куклен, гр. Куклен, ул. „Александър Стамболийски” № 43.

Принципът на съгласуваност: 
       Проектът на наредбата е изготвен, като са взети впредвид всички предложения и
мотивирани  мнения  в  процеса  на  работа  и  съгласуване  на  проекта  от  общинската
администрация, като ще бъдат взети впредвид й постъпилите предложения и становища в
хода  на  общественото  обсъждане  при  изработването  и  приемането  на  подзаконовия
нормативен акт.

Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност
  В работната група по изготвяне на проекта взеха участие служители от всички сектори на
общинската  администрация,  като  бяха  взети  впредвид  техните  експертни  мнения  и
становища, по повод предложените изменения и допълнения.

II.Цел на наредбата
   Целта  на  проекта  е  уеднаквяване  на  разпоредбите  на  наредбата  и  действащото
законодателство, съгласно чл. 8 от Закона за нормативните актове, който гласи, че  всеки
общински  съвет  може да  издава  наредби,  с  които  да  урежда  съобразно  нормативните
актове от по-висока степен неуредени от тях обществени отношения с местно значение. 
  Целта  на  проекта  е  да  се  въведе  ясен  ред  за  установяване  на  административните
нарушения и издаване на наказателни постановления, определяне на актосъставителите и
наказващия орган, съгласно чл. 37 и чл. 47 от Закона за административните нарушения и
наказания.  В Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 16 за изграждане и
опазване  на  зелената  система  на  територията  на  Община  Куклен,  са  предвидени  по  -
големи размери на санкциите-глоби/имуществена санкция, за нарушителите в чл. 45, ал. 1
– ал. 8 от наредбата, тъй като в наредбата е определена по-висока степен на обществена
опасност  при  нарушаване  на  нейните  норми  в  сравнение  с  обичайните  случаи  на
административни  нарушения  на  законодателство,  тъй  като  се  касае  за  нарушения  на
забрани относно поддържане и опазване на зелената система на община Куклен, тъй като
подобни деяния са обществено опасни в значителна степен, поради което е предвидено и
сравнително  висок  размер  на  налаганите  административни  наказания,  за  да  изиграят
предвидените  наказания  в  Наредба  №  16  възпираща  и  превантивна  роля  спрямо
евентуалните бъдещи нарушители.

   В проекта е отстранено несъответствието на разпоредбите на нормативните актове с по-
висока  степен  и  разпоредбите  на  наредба  №  16,  като  промените  в  Наредба  №  16  за
изграждане  и  опазване  на  зелената  система  на  територията  на  Община  Куклен,  са
съобразени с разпоредбите на следните закони, както следва:

с чл. 178е. от Закона за движение по пътищата, който гласи:  Наказва се с глоба от 50 до
200  лв.  лице,  което  паркира  пътно  превозно  средство  в  паркове,  градини,  детски



площадки, площи, предназначени само за пешеходци, и на тротоари в населените места
извън разрешените за това места.

с чл. 133, ал. (1), т. 1 от  Закона за управление на отпадъците, който гласи: Наказва се с
глоба от 300 до 1000 лв. физическо лице, което:
1.изхвърля отпадъци на неразрешени за това места;

с чл. 134,  ал. (1), т. 1 от  Закона за управление на отпадъците, който гласи:  Наказва се с
имуществена санкция в размер от 1400 до 4000 лв. едноличен търговец или юридическо
лице, което:
1.изхвърля неопасни отпадъци на неразрешени за това места;

със Закона за ветеринарномедицинската  дейност:
чл. 172. Собствениците на домашни любимци са длъжни:
т.  1.  да  вземат  мерки  животните  да  не  замърсяват  обществени  места,  като  почистват
мястото след дефекация;
Чл. 426. Който не изпълни задължение по чл. 172, т. 1 или 2, се наказва с глоба в размер
100 лв.
чл. 177.  ал. (1) Забранява се:
т. 4. разхождането на кучета на детски площадки и на места, обозначени от общините със
забранителни знаци.
чл. 428. Който наруши забрана по чл. 177, ал. 1, т. 3 или 4, се наказва с глоба в размер 100
лв.

със Закона за административните нарушения и наказания:
 чл. 47, ал. (1) Административни наказания могат да налагат:
 а)  (изм.  -  ДВ,  бр.  59  от  1992  г.)  ръководителите  на  ведомствата  и  организациите,
областните  управители  и  кметовете  на  общините,  на  които  е  възложено  да  прилагат
съответните нормативни актове или да контролират тяхното изпълнение;
 б) длъжностните лица и органите, овластени от съответния закон или указ;
 в) съдебните и прокурорските органи в предвидените от закон или указ случаи.
 (2) Ръководителите по буква "а" могат да възлагат правата си на наказващи органи на
определени от тях длъжностни лица, когато това е предвидено в съответния закон, указ
или постановление на Министерския съвет.

   Проектът е съобразен и с разпоредбите на чл. 14, чл. 16, чл. 17, и чл. 19  на  Устройствен
правилник  на  общинска  администрация,  утвърден  със  заповед  № 265/05.04.2016  г.  на
кмета на община Куклен.

III. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата.
   За прилагане на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за
изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Куклен, няма да е
необходимо разходването на допълнителни бюджетни средства.

IV. Очаквани резултати
   Очаквани резултати са постигане на съответствие и уеднаквяване на Наредба № 16 за



изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Куклен, със Закона
за  управление  на  отпадъците,  Закона  за  движение  по  пътищата,  Закона  за
ветеринарномедицинската  дейност,  Закона  за  местното  самоуправление  и  местната
администрация,  Закона  за  административните  нарушения  и  наказания,  и  Закона  за
нормативните  актове,  като  по  този  начин  ще  бъдат  променени  разпоредбите,  които
противоречат на действащите закони, респективно това ще предотврати бъдещи съдебни
производства по отмяната им, като незаконосъобразни от компетентен съд.
   Проектът на наредбата цели да въведе ясен регламент за поддържане и опазване на
озеленените  площи  за  широко  обществено  ползване,  предназначени  за  трайно
задоволяване на обществени потребности от местно значение - паркове, градини, улично
озеленяване и други, тъй като зелената система е предназначена да подобрява жизнената
среда и облика на населените места на Община Куклен, и има екологична, естетическа и
защитно-мелиоративна функция.

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз
   Предлаганата Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 16 за изграждане и
опазване  на  зелената  система  на  територията  на  Община  Куклен,  е  в  съответствие  с
нормативни актове на европейското законодателство.

ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ: 
Чл.  21,  ал.  1,  т.  23  и  ал.  2  от  Закона  за  местното  самоуправление  и  местната
администрация, във връзка с чл. 11, чл. 15, чл. 19, чл. 26, чл. 28 от Закона за нормативните
актове, чл. 76, ал. 3, и чл. 79 от Административно процесуален кодекс, 

ФАКТИЧЕСКИ ОСНОВАНИЯ:
 Изменение и допълнение на разпоредбите на Наредба № 16 за изграждане и опазване на
зелената  система  на  територията  на  Община  Куклен,  с  която  се  уреждат  обществени
отношения от местно значение, при условията и в границите, определени от по-високите
по-степен нормативни  актове, предлагам да се приеме следния

 
                                                   ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

 
1.Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за изграждане и опазване
на зелената система на територията на Община Куклен, както следва:

§ 1. Чл. 2, ал. 1 се изменя и допълва и придобива следния вид:
 Органите за управление на зелената система са общинският съвет на Община Куклен,
кметът на Община Куклен, кметове на кметства и кметските наместници.

§ 2. Чл. 5 се допълва и придобива следния вид:
Кметове на кметства и кметските наместници на кметства в Община Куклен:

§ 3.Чл. 28, ал. 2, т. 1, се изменя и придобива следния вид:
повреждането на дървесната и храстова растителност;



§ 4. Чл. 28, ал. 2, т. 3, се изменя и придобива следния вид:
ходенето по тревните площи, освен в специално обозначените за целта места;

§ 5. Чл. 28, ал. 2, т. 4, се изменя и придобива следния вид:
движението  и  паркирането  на  МПС,  с  изключение  на  тези  със  специален  режим или
имащи разрешение от компетентен орган;

§ 6. Чл. 28, ал. 2, т. 5, се изменя и придобива следния вид:
нанасянето  на  повреди  на  парковото  обзавеждане,  детски  площадки,  съоръженията  и
настилките;

§ 7. Чл. 28, ал. 2, т. 6, се изменя и придобива следния вид:
разхождане на кучета на детски площадки, паркове, градини, и тревни площи, обозначени
със забранителни знаци;

§ 8. Създава се нова т. 12 на чл. 28, ал. 2, със следния текст:
пашата на селскостопански животни;

§ 9. Създава се нова т. 13 на чл. 28, ал. 2, със следния текст:
паленето на огън;

§ 10. Създава се нова т. 14 на чл. 28, ал. 2, със следния текст:
строителство на допълнителни обекти за обществено обслужване, спорт и атракции, освен
предвидените в паркоустройствените планове.

§ 11. Чл. 42 се изменя и допълва и придобива следния вид:
Контролът по изпълнението на тази наредба се осъществява от кмета на Община Куклен,
ресорния  заместник-кмет  на  Община  Куклен,  главния  архитект  на  Община  Куклен,
кметовете на кметства, и кметските наместници.

§ 12. Създава се нова ал. 6 на чл. 43 със следния текст:
За вреди,  причинени от паднали дървета и клони на дървета,  отговаря собственика на
имота, в който се е намирало дървото. Отговорността за вреди се реализира по общия ред.

§ 13. Чл. 44, ал. 1 се изменя и придобива следния вид:
Актовете  за  установяване  на  административни  нарушения  се  съставят  от  длъжностни
лица,  определени със заповед на Кмета на Община Куклен да упражняват контрол по
спазване на изискванията на настоящата наредба.

§ 14. Чл. 44, ал. 3 се изменя и придобива следния вид:
Наказателните постановления се издават от Кмета на Община Куклен.

§ 15. Чл. 44, ал. 5, ал. 6, и ал. 7, се отменят.

§ 16. Чл. 45, ал. 1 се изменя и придобива следния вид:



Наказва се с глоба от 1000 лева до 5000 лева физическо лице, ако не подлежи на по-тежко
наказание, което:

§ 17. Чл. 45, ал. 1, т. 3 се изменя и придобива следния вид:
разпореди или отсече, изкорени, унищожи или увреди дълготрайна растителност, зелена
площ, паркова територия и други без писмено разрешение на компетентния орган;

§ 18. Чл. 45, ал. 2 се изменя и придобива следния вид:
Наказва се с глоба от 50 лева до 500 лева физическо  лице, ако не подлежи на по-тежко
наказание, което:

§ 19. Чл. 45, ал. 2, т. 2 се изменя и придобива следния вид:
насипва осолен сняг, химически или нефтопродукти в зелените площи, около стволовете
или стъбла на дървета или храсти;

§ 20. Чл. 45, ал. 2, т. 3 се изменя и придобива следния вид:
коси трева без писмено разрешение;

§ 21. Чл. 45, ал. 2, т. 4 се изменя и придобива следния вид:
пуска на паша селскостопански животни,  при което се унищожават зелени площи или
декоративна растителност;

§ 22. Чл. 45, ал. 2, т. 6 се изменя и придобива следния вид:
къса или изкоренява цветя или поврежда цветни фигури;

§ 23. Чл. 45, ал. 2, т. 8 се изменя и придобива следния вид:
нанася повреди върху дървесната и храстова растителност, причинени от чупене, рязане
на клони и други без писмено разрешение;

§ 24. Чл. 45, ал. 2, т. 9 се изменя и придобива следния вид:
чупи или поврежда съоръжения за игра в зелени площи или други паркови съоръжения;

§ 25. Чл. 45, ал. 3 се изменя и придобива следния вид:
Когато някои от нарушенията по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен
търговец, се налага имуществена санкция в размер от 5 000 лева до 10 000 лева.

§ 26. Чл. 45, ал. 4 се изменя и придобива следния вид:
Когато някои от нарушенията по ал.  2 е извършено от юридическо лице или едноличен
търговец, се налага имуществена санкция в размер от 1 000 лева до 5 000 лева.

§ 27. Чл. 45, ал. 5 се изменя и придобива следния вид:
Наказва  се  с  глоба от  300 лева  до 1000 лева  физическо  лице,  което  замърсява  детски
площадки,  паркове,  градини,  или тревни  площи,  с  отпадъци,  а  когато  нарушението  е
извършено от юридическо лице или едноличен  търговец, се налага имуществена санкция
в размер от 1 400 лева до 4 000 лева.



§ 28. Чл. 45, ал. 6 се изменя и придобива следния вид:
Наказва се с глоба от 100 лева, който:

§ 29. Създава се нова т. 1 на чл. 45, ал. 6 със следния текст:
като  собственик  на  домашен  любимец  непочиства  мястото  след  дефекация в  паркове,
градини, детски площадки, или зелени площи;

§ 30. Създава се нова т. 2 на чл. 45, ал. 6 със следния текст:
разхожда кучета на детски площадки, паркове, градини, или тревни площи, обозначени
със забранителни знаци.

§ 31. Създава се нова ал. 7 на чл. 45 със следния текст:
Наказва се с глоба от 50 лева до 200 лева лице, което паркира пътно превозно средство в
паркове, градини, детски площадки, или зелени площи, предназначени само за пешеходци.

§ 32. Създава се нова ал. 8 на чл. 45 със следния текст:
За други нарушения на тази наредба на виновните лица се налага глоба от 50 лева до 500
лева.

§ 33. Създава се нов § 7 в Преходни и Заключителни разпоредби със следния текст: 
Наредба  за  изменение  и  допълнение  на Наредба  №  16  за  изграждане  и  опазване  на
зелената  система на територията  на Община Куклен, е  приета  с  Решение №………….,
взето  на заседание  с Протокол № ………… от ……………. година на Общински съвет
Куклен,  и  влиза  в  сила  от  деня  на  влизане  в  сила  на  решението  за  приемането  й  от
Общински съвет Куклен.

2. Възлага на Кмета на Община Куклен всички последващи действия за изпълнение на
настоящото решение.

Вносител на проекта:   (П)
Христо Божинов
Зам.-кмет на Община Куклен

Съгласувал:     (П)
Мариана Ганева
Секретар на Община Куклен

Изготвил:     (П)
адв. Николай Чолаков

Мария Генова    (П)
Старши юрисконсулт




