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ЧАСТ I 
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 
 
 
ГЛАВА   I 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Чл.1. Тази част урежда обществените отношения, които не са уредени с по-висок нормативен 
акт и са свързани с:  
1. опазването и ползването на следните компоненти на околната среда:  
а/ атмосферен въздух;  
б/ води;  
в/ почви и земни недра;  
г/ биоразнообразие и лечебни растения. 
2. контрола и управлението на факторите, които увреждат околната среда и в частност:  
а/ отпадъци;  
б/ шум.  
3. поддържането на чистотата на територията на Община Казанлък.  
4. изграждането,   опазването   и   поддържането   на   зелената   система   на територията на 
Община Казанлък.  
5.  предоставянето  на  информация  за  състоянието  на  околната  среда  на територията на 
Община Казанлък.  
6. компетентните органи.  
7.  правата,  задълженията  и  отговорностите  на  физическите  и  юридическите лица и други 
организации.  
8. финансирането на дейностите по опазване на околната среда на територията на общината.  
9. контрола и санкциите за нарушаване разпоредбите на настоящата наредба. 
 
Чл. 2 Тази наредба цели предотвратяване и ограничаване на замърсяването на околната  среда  
на  територията  на  Община  Казанлък, опазването на дървесната и храстова растителност и 
защитата на здравето на населението. 
 
 
ГЛАВА   II 
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНСКИТЕ ОРГАНИ 
 
Чл.3  Кметът  на  общината в съответствие с разпоредбите  на  Закона  за опазване  на  околната  
среда  /ЗООС/ и специалните  закони  в  областта  на  околната среда,   планира,   организира   и   
контролира опазването на околната среда   на територията на общината, като: 
1. информира населението за състоянието на околната среда съгласно изискванията на закона; 
2. организира управлението на отпадъците на територията на общината и чистотата в 
населените места; 
3. контролира изграждането, поддържането и правилната експлоатация на пречиствателните 
станции за отпадъчни води в урбанизираните територии; 
4. организира и контролира поддържането, опазването и разширяването на селищните зелени 
системи в населените места и крайселищните територии, както и опазването на биологичното 
разнообразие, на ландшафта и на природното наследство в тях; 
5. определя и оповестява публично лицата, отговорни за поддържането на чистотата на 
улиците, тротоарите и други места за обществено ползване на територията на населените места, 
както и лицата, които контролират изпълнението на техните задължения; 
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6. определя длъжностните лица, които могат да съставят актове за установяване на 
административните нарушения по тази наредба 
7. определя лицата в общинската администрация, притежаващи необходимата професионална 
квалификация за осъществяване на дейностите по управление на околната среда. 

 
Чл. 4 Кметът на общината може да възлага на кметовете на населените места в Община 
Казанлък изпълнението на правомощията му по ал. 1.  
 
 
ГЛАВА ІІІ 
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА 
 
Чл. 5. (1) Физическите и юридическите лица имат право:  
1. да правят предложения за подобряване на организацията и изпълнението на дейностите по 
опазването на околната среда на територията на общината;  
2. да сигнализират общинската администрация за нарушения на разпоредбите на настоящата 
наредба и законодателството в областта на околната среда;  
3. да сигнализират общинската администрация за неизпълнение или некачествено  изпълнение  
на  задълженията  на  лицата,  извършващи  дейностите  по опазване  на  компонентите  на  
околната  среда  и  управление  на  факторите,  които я увреждат;  
4. да съдействат на контролните органи при констатиране на нарушения при изпълнение на 
настоящата наредба.  
(2) Кметът на общината обявява телефонен номер, на който гражданите могат да  сигнализират  
за  нарушения  и  да  правят  предложения,  свързани  с  дейностите  по опазване на околната 
среда.  
 
Чл.6.(1)Физическите и юридическите лица са длъжни да спазват изискванията на 
законодателството в областта на околната среда и тази наредба. 
(2) Физическите и юридическите лица са длъжни да осигуряват незабавен достъп и да оказват 
съдействие на контролните органи за всички обекти и територии за извършване на проверка.  

 
 

 
ЧАСТ  ІІ 

ОПАЗВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА 

 
 
ГЛАВА І 
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
  
Чл.7.  Ползването  на  компонентите  на  околната  среда  на  територията  на общината   за   
задоволяване   на   собствени   потребности   с   нестопанска   цел   е безвъзмездно,  освен  в  
случаите,  определени  в  ЗООС  и  в  специалните  закони  в областта на околната среда.  
 
Чл.8. Определеното  със  закон  използване  на  природни  ресурси  с  цел стопанска дейност е 
възмездно.  
 
Чл.9. Лицата,  осъществяващи  дейности  по  чл.7  и  чл.8  на  територията  на общината, са 
длъжни да опазват и възстановяват околната среда.  
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ГЛАВА ІІ 
ЧИСТОТА НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ 
 
Чл.10.  Общинската  администрация  осъществява  контрол  и  управление  на  дейностите,  
свързани  с осигуряване  чистотата  на  въздуха  на  територията  на  общината,  както  и  върху 
състоянието  и  експлоатацията  на  обектите  с  източници  на  емисии  в  атмосферния въздух,  
работата  на  пречиствателните  съоръжения  и  върху  емисиите  от  отделните източници.  
 
Чл.11.  Физическите  и  юридическите  лица,  които  осъществяват  дейности  с източници на 
емисии в атмосферния въздух на територията на общината, са длъжни да  спазват  изискванията  
на  Закона  за  чистотата  на  атмосферния  въздух  /ЗЧАВ/  и подзаконовите актове към него, 
както и:  
1.  да  изпускат  организирано и контролирано в  атмосферния  въздух  емисиите от неподвижни 
източници на производствените и вентилационните газови потоци, като височината на 
изпускащите устройства да обезпечава разсейване на замърсяващите вещества в приземния 
слой в съответствие с определените норми за качество на атмосферния въздух;  
2.  да  осигурят  наличието  на  пречиствателни  съоръжения  и  изпълнение  на програмите за 
тяхната поддръжка;  
3.    незабавно    да    уведомят    общинската    администрация    за    настъпили производствени 
аварии и други инциденти, които могат да доведат до увеличаване на  емисиите  или  да  
предизвикат  влошаване  качеството  на  въздуха,  както  и  да предприемат мерки съгласно 
нормативната уредба, регламентираща действията при промишлени аварии и бедствия;  
4.  да  осигурят  неограничен  достъп  на  контролните  органи  до  обектите  и съоръженията и 
до всички документи и данни, свързани с емисиите в атмосферния въздух, както и да им 
оказват съдействие при изпълнението на техните функции.  
 
Чл.12. Забранява се:  
1.  Експлоатацията  на  обекти  –  източници  на  емисии  в  атмосферния  въздух, които не са 
оборудвани с пречиствателни съоръжения;  
2. Изхвърлянето и изпускането на газови емисии, вещества и материали, които водят до 
отделянето на неприятни миризми и замърсяване на атмосферния въздух; 
3. Паленето на огън на уличните платна, дворни места, тротоарите, озеленените площи, пред 
жилищните блокове и междублоковите пространства, включително и земеделски земи; 
4.  Отвеждането на дим и газове през прозорци, витрини, стени, балкони, стълбища и др. на 
жилищни и обществени сгради, като то може да се осъществява единствено през специално 
проектирани, изпълнени и приети комини и вентилационни канали; 
5. Горенето на автомобилни гуми, гумени изделия, електрически кабели, полиетиленови, 
пластмасови, текстилни изделия и други подобни. 
6. Горене на пластмасови,  органични  и  други  отпадъци, листа, смоли, отработени масла, 
отпадъчни нефтопродукти, селскостопански и др. отпадъци – на открито, и в котли и печки за 
отопление в закрити помещения или за технологични нужди. 
7. Замърсяването на въздуха чрез извършване на дейности, свързани с отделянето на неприятни 
и дразнещи миризми, установено органолептично. 
8. Използването на неизправни локални котелни инсталации, които поради неправилен режим 
на горене замърсяват силно въздуха, отделяйки голямо количество сажди и дим.   
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ГЛАВА ІІІ 
ОПАЗВАНЕ НА ВОДИТЕ И ВОДНИТЕ ОБЕКТИ 
  
Чл.13. Всички води и водни обекти на територията на Община Казанлък се опазват от 
замърсяване и увреждане с цел поддържане на необходимото количество и качество  на  водите  
и  здравословна  околна  среда,  съхраняване  на  екосистемите, запазване на ландшафта и 
предотвратяване на стопански щети.  
 
Чл.14. Кметът на Община  Казанлък  осъществява  своите  правомощия като контролира           
изграждането, поддържането и експлоатацията на водностопанските системи и съоръжения, 
общинска собственост;  
 
Чл.15. (1) В канализационните мрежи на населените места или в селищните пречиствателни 
станции могат да се заустват само битови и производствени отпадъчни води, които  не  пречат  
на  експлоатацията  на  канализационните  мрежи и селищните пречиствателни  станции  и  не  
застрашават  живота  и  здравето  на  обслужващия персонал.  
(2) Забранява се изхвърлянето в канализационните мрежи на населените места и 
пречиствателни станции:  
1.  твърди  отпадъци  и  материали,  които  могат  да  запушат  тръбите  и  шахтите или  се  
отлагат  по  стените  им:  вар,  пясък,  гипс,  пепел,  строителни,  кухненски, животински,  
кожени  и  твърди  битови  отпадъци,  метални  стружки,  парцали,  конци, влакна,  течен  тор,  
джибри,  винена  или  бирена  утайка,  целулоза,  хартия,  стъкло  и други подобни;  
2.    вещества,    които    оказват    разрушаващо    действие    на    тръбите    и канализационните 
съоръжения;  
3.  необеззаразени  инфекциозни  отпадъчни  материали  и  микробиологични материали;  
4. киселини и основи;  
5. експлозивни, запалими, корозивнодействащи, канцерогенни и радиоактивни вещества и 
отпадъци.  
 
Чл.16. При аварийни случаи, създаващи предпоставки за замърсяване на водите, собственикът 
или лицето, експлоатиращо обекта – източник на замърсяване на  територията  на  общината, е 
длъжно да вземе необходимите мерки за ограничаване или ликвидиране на последиците от 
замърсяването, съгласно предварително изготвен план.  
 
Чл. 17.  С  оглед  опазване  на  водите  и  водните  обекти  на  територията  на общината, както 
и на живота и здравето на населението се забранява:  
1. нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните 
заливаеми ивици.  
2. намаляването на проводимостта на речните легла, включително чрез баражи и прагове, без 
съответното разрешително.  
3. използването на речните легла като депа за отпадъци, земни и скални маси.  
4.  съхранението  или  складирането  на  материали,  които  в  значителна  степен биха 
увеличили унищожителната сила на водата при наводнения.  
5. къпането в забранени за къпане зони, обозначени с предупредителни знаци или табели.  
6. изхвърлянето на замърсени води по улиците, в открити ями и във водните обекти.  
7.  прането  и  използването  на  перилни  и  химични  препарати  и  вещества  във водните 
обекти, с изключение на специално определените за целта места.  
8. отвеждането на отпадъчни води във водни течения, водоеми, подземни  хоризонти  или  
други  водоприемници,  в  открити  изкопи  и  ями,  както  и разливането им по пътищата, в 
парцели и имоти на територията на общината.  
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9.  замърсяването  на  открити  и  закрити  водоизточници  за  питейно-битови, промишлени  и  
селскостопански  нужди  с  отпадъци,  пестициди  и  други  опасни вещества, както и 
повреждането на съоръженията и инсталациите към тях.  
10. добивът на инертни материали от коритата на реките без разрешението на компетентните 
органи.  
11.   търсенето   и   проучването   на   подземни   води,   както   и   улавянето   и ползването на 
пресни повърхностни води без съответно разрешение от общински и държавни органи.  
 
Чл.18. (1) Кметът на общината, след решение на Общински съвет, издава разрешителни за 
ползване на водни обекти и за водовземане от язовири и микроязовири и минерални води – 
публична общинска собственост или минерална вода – изключителна държавна собственост, 
когато находището е предоставено за стопанисване, ползване и управление на общината. 
(2) За издаване на разрешителните по ал.1 се подават Заявления по образец, утвърден от 
Министъра на околната среда и водите  
(3) Разглеждането на Заявленията по ал.2 и издаването на разрешителното по ал.1 се извършва 
съгласно разпоредбите на Раздел ІІ от Закона за водите. 
(4) За издаване на разрешителните по ал.1 се заплащат такси по бюджетна сметка на общината 
съгласно тарифа на Министерски съвет. 
(5) Таксите по ал.4 се заплащат при предявяване на искането за предоставяне на услугата. При 
прекратяване на започнала процедура внесената такса не се възстановява. 
(6) При внесена такса и необходимост от отстраняване на нередности и/или предоставяне на 
допълнителна информация нова такса не се заплаща. 
(7) За водовземане от минерална вода - публична общинска собственост или минерална вода – 
изключителна държавна собственост, когато находището е предоставено за стопанисване, 
ползване и управление на общината и ползване на водопреносната мрежа за минерална вода се 
заплаща такса съгласно тарифа, приета с решение на Общински съвет. 
 
 
ГЛАВА ІV 
ПОЧВИ, БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ 
  
Чл.19.  Кметът  на  Община  Казанлък  отговаря  за  опазването,  устойчивото ползване и 
възстановяването на биологичното разнообразие, почвите и лечебните растения  на територията 
на общината с цел:  
1. предотвратяване увреждането на почвите и нарушаването на функциите им;  
2. трайно запазване на многофункционалната способност на почвата;  
3. възстановяване на нарушените функции на почвата. 
4. опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и лечебните растения 
 
Чл.20. (1) Физическите и юридическите лица на територията на общината са длъжни да не 
предизвикват вредни изменения върху почвата.  
(2) Ползването на лечебните растения се извършва съгласно разпоредбите на Закона за 
лечебните растения. 
(3) Забранява се:  
1. унищожаването  на  изградени  противоерозионни  съоръжения,  както и  на 
хидромелиоративни  съоръжения  в  случаите,  когато  това  води  до  увреждане  на почвите. 
2. унищожаването на изградени противосвлачищни и укрепителни съоръжения.  
3. прилагането на технологии за обработка на почвите, които водят до ерозия, уплътняване и 
нарушаване структурата на почвата.  
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4. напояването  на  почвите  със  замърсени  води,  които  съдържат  вредни вещества над 
допустимите норми, въведени в законодателството.  
5. производствените дейности, водещи до засоляване, вкисляване, заблатяване и замърсяване на 
почвата с вредни вещества.  
6. изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма на    
неконтролирано обезвреждане на  отпадъци  върху  почвена  повърхност, включително  на  
селскостопански  отпадъци, които са  извън  обхвата  на  Закона  за  управление на отпадъците. 
7. изгарянето  на  стърнища  и  други  растителни  остатъци  върху  почвената повърхност. 
8. всички дейности водещи до унищожаване или увреждане на биологичното разнообразие на 
територията на общината. 
9. (изм. с Решение № 1084/27.06.2019 г.) всички форми на умишлено улавяне или убиване на 
защитени диви животински видове с каквито и да е уреди, средства и методи, освен 
разрешените от Закон за лова и опазване на дивеча /ЗЛОД/. 
10. Притежаване, пренасяне, превозване, търговия и предлагане за продажба или размяна на 
взети от природата защитени видове. 
11. (изм. с Решение № 1084/27.06.2019 г.) Улавянето или убиването на птици с каквито и да е уреди, 
методи и средства, освен разрешените от ЗЛОД. 
12. Задържането с цел търговия, предлагането за продажба и продажбата на защитени видове 
птици. 
13. Извършването на дейности, водещи до унищожаване, увреждане или влошаване 
физиологичното състояние на дърветата, обявени за защитени. 
14. Събирането на семена, резници, брането на билки, без разрешително, както и 
унищожаването и увреждането на находищата на лечебни растения на територията на 
общината. 
15. ползването на лечебните растения по начини и със средства, които водят до увреждане на 
находищата им, намаляване на техните ресурси, затруднено възстановяване на популациите им 
или намаляване на тяхното биологично разнообразие. 

 
 
ГЛАВА V 
ШУМ  

  
Чл.21.  Кметът на Община Казанлък има следните правомощия:  
1.  упражнява  контрол  за  спазване  на  правилата  и  нормите  за  изпълнение  на строежите по 
отношение на шума, излъчван по време на строителство;  
2. упражнява контрол за спазване изискванията на Закона за защита от шума в околната среда 
/ЗЗШОС/ в техните зони и урбанизираните територии;  
3. организира   и   регулира   движението   на   автомобилния   транспорт  в населените места на 
общината с оглед намаляване на шумовите нива до допустимите норми.  
 
Чл.22. Забранява се: 
1. извършването на дейности от стопански и битов характер в жилищните  сгради и в близост 
до тях,  предизвикващи  шум,  независимо  от произхода му, нарушаващ спокойствието на 
живущите в часовете от 22.00 до 7.00 ч. , както и от 13.00 часа до 16.30 часа и от 22.00 часа до 
9.00 часа в почивните и празнични дни. 
2. Демонстративното шофиране и форсиране на двигатели на мотоциклети, мотори и 
автомобили по улиците на населените места. 
3. Зареждането на обекти за производство и търговия, разположени в многофамилни жилищни 
сгради, за времето между 23.00 и 7.00 часа. 
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4. Внедряването, монтирането и експлоатацията на технически и други съоръжения и 
технологии, водещи до нива на шума, превишаващи пределно допустимите нива съгласно 
Закон за защита от шума в околната среда и подзаконовите разпоредби към него. 
Превишаването на пределно допустимите нива се удостоверява с протокол от измервания, 
направени от лицензирана лаборатория, за сметка на заинтересованите лица.  
 
 

ЧАСТ ІІІ 
ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА И ПРИВЕТЛИВИЯ ВИД НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 
 

 
ГЛАВА І 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
  
Чл.23. Тази част урежда: 
1. Задълженията на фирмите, учрежденията, сдруженията с идеална цел, другите физически и 
юридически лица по поддържане чистотата и приветливия вид на територията на община 
Казанлък. 
2.  осъществяване на мероприятия   по поддържане чистотата и приветливия вид на територията 
на община Казанлък. 
3. Осъществяването на контрол чрез общинската администрация. 
 
 
ГЛАВА   ІI 
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФИРМИТЕ, УЧРЕЖДЕНИЯТА, СДРУЖЕНИЯТА С ИДЕАЛНА 
ЦЕЛ, ДРУГИТЕ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА 
И ПРИВЕТЛИВИЯ ВИД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 
 
Чл. 24.  По опазване на жилищния фонд, административни, стопански и други сгради: 
1. Обитателите /собственици, наематели/ на сгради и други обекти се задължават да поддържат 
външните им части /стени, корнизи, водосточни тръби, балкони, тераси, прозорци и т.н./ и 
общите части - мазилки, цокли, асансьорни кабини, водопроводни и канализационни 
съоръжения, стълбища и коридори в добър вид и състояние. 
 2.  Всеки обитател дава достъп в своите помещения за поправяне на общите части на сградата. 
 
 
Чл. 25.   По опазване чистотата и приветливия вид на населените места: 
1.  Поддържането на приветлив вид на населените места и опазването чистотата на територията 
на цялата община е задължение на: 
- домоуправителите; 
- собствениците и наемателите на жилищни и нежилищни сгради; 
- ръководители на фирми, учреждения и сдружения; 
- гражданите.   
2. В правилниците за вътрешния ред в жилищните, административните и стопанските сгради да 
се предвидят правила, уреждащи задълженията на обитателите по опазването и поддържането 
на чистотата в сградите, тротоарите и плочниците пред тях, дворовете, вътрешно-кварталните и 
междублокови пространства, детски площадки и зелени площи. 
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3.  Гражданите, домоуправителите, управителите на сградите, както и съответните 
ръководители във фирмите са длъжни да почистват от сняг, битови, строителни и други 
отпадъци в прилежащите им територии около жилищата, производствени, търговски и 
административни сгради. 
4. Длъжностните лица, отговорни за прибирането на снега, сметта, битовите и други отпадъци, 
са длъжни своевременно да организират или да извършват почистването на улиците, 
площадите, спирките на обществения транспорт и др. 
5. Всички собственици са длъжни да ремонтират периодично сградите и оградите си и ги 
поддържат в естетически вид. 
6. Собственици и наематели се задължават да прибират отоплителните си и други материали и 
почистват местата, където са били разтоварени в двадесет и четири часов срок от доставянето 
им. 
7.  Забранява се простирането на всякакъв вид пране и изтупването на каквито и да е вещи по 
балкони, тротоари и прозорци, откъм фасадната страна на сградите, намиращи се на главни 
улици, булеварди и площади. 
8.  Забранява се писането и драскането по стени и огради, както и по всякакви елементи на 
градската инфраструктура.                                   
9.  Забранява се разместването на съдовете за смет, извън определените им места. 
10.  Забранява се изхвърлянето на обемисти и твърди предмети, на избухливи и запалими 
вещества, строителни отпадъци, оборски тор и др. подобни в специалните съдове за смет, както 
и паленето на огън в тях. 
11. Забранява се миенето, чистенето, ремонтирането, гресирането, смяна на масла и гуми на 
МПС, освен на определените за целта места в автосервизи и бензиностанции. 
12.  Задължава се ръководството на кооперативните пазари, както и наемателите на общинските 
пазари да поддържа чистота във всички свои обекти със собствени сили и средства. 
 
 

ЧАСТ ІV 
ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОЗЕЛЕНЕНИТЕ ПЛОЩИ И ДЪЛГОТРАЙНАТА 
ДЪРВЕСНА И ХРАСТОВА РАСТИТЕЛНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

КАЗАНЛЪК 
 
ГЛАВА І 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Чл.26 С тази част се урежда изграждането, стопанисването и опазването на озеленените площи 
и дълготрайната дървесна и храстова растителност на община Казанлък. 
 
Чл.27 Община Казанлък отговаря, управлява, дава становища, съгласува и контролира всички 
въпроси, отнасящи се до озеленените площи и дълготрайната дървесна и храстова 
растителност. 
 
Чл.28 Общински съвет – Казанлък, чрез бюджета на Община Казанлък, обезпечава 
необходимите средства за поддържане и изграждане на озеленените площи и дълготрайната 
дървесна и храстова растителност, публична общинска собственост. 
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ГЛАВА ІІ 
ИЗГРАЖДАНЕ И ПЛАНИРАНЕ НА ОЗЕЛЕНЕНИТЕ ПЛОЩИ И ДЪЛГОТРАЙНАТА 
ДЪРВЕСНА И ХРАСТОВА РАСТИТЕЛНОСТ 
 
Чл.29 Изграждането на зелената система се извършва въз основа на утвърден общ устройствен 
план на гр. Казанлък, подробни устройствени планове за паркове и градини, както и на схема 
на всички зелени площи на гр. Казанлък. 
 
Чл. 30  Направление „Озеленяване“ към ОП „КД и ПИС“ води публичен регистър на всички 
озеленени площи и на дълготрайната декоративна растителност и на дърветата с историческо 
значение на територията на Община Казанлък. 
 
Чл. 31  В съществуващите общински озеленени площи се забранява изграждането на 
допълнителни обекти за обществено обслужване - търговия, услуги, хранене, спорт, атракции, 
паркинги, паметници и др., освен предвидените такива в одобрения ПУП или с определени 
наредби. 
 
Чл. 32 (1) В изградените общински озеленени площи, се забранява монтирането на 
преместваеми обекти, с изключение на рекламно-информационни елементи и други мобилни 
такива, въз основа на утвърдена схема и разрешение за поставяне.  
(2) В изградените озеленени площи, съществуващите обекти с временен статут не могат да 
добиват траен градоустройствен статут. 
 
Чл. 33 (1) Отнетите по изключение изградени озеленени площи, задължително се компенсират 
с равни по площ нови територии в същия или съседен район. 
(2) Строежите не се въвеждат в експлоатация, когато не е реализирано предвиденото по проект 
озеленяване. 
 
ГЛАВА ІІІ 
ПОДДЪРЖАНЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА ОЗЕЛЕНЕНИТЕ ПЛОЩИ И 
ДЪЛГОТРАЙНАТА ДЪРВЕСНА И ХРАСТОВА РАСТИТЕЛНОСТ 
 
Чл.34 (1) Поддържането на зелените площи се осъществява, ръководи и контролира от 
направление „Озеленяване“ към ОП“КД и ПИС“ при Община Казанлък. 
(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.  Прегледът и преценката се извършват от 
служителите в Дирекция „УТТ” и направление „Озеленяване“ към ОП“КД и ПИС“ към Община 
Казанлък. 
 
Чл.35 (1) Според интензивността на поддържане зелените площи - общинска собственост се 
разпределят в следните категории: 
І категория – представително поддържане; 
ІІ категория – оптимално поддържане; 
ІІІ категория – средно поддържане; 
ІV категория – частично поддържане; 
(2) Поддържането на зелените площи се извършва въз основа на технологични нормативи, 
съгласно вида и категорията на зелената площ, повторяемостта и обема на работите на 
съответните структурни елементи. 
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Чл. 36  В общинските озеленени площи се забранява: 
1.  Отсичането и изкореняването на дървета да става без разрешение на съответните служби в 
Общината. 
2.  Нанасяне на повреди върху храстите и дърветата, причинени от чупене, рязане на клони и 
палене на огън. 
3.  Късането и изкореняването на цветя и повреждането на цветни фигури. 
4.  Ходенето по тревните масиви, с изключение на определените за тази цел места. 
5. Преминаването и паркирането на МПС, с изключение на тези със специален режим.  
6.  Разместването, повреждането, замърсяването и унищожаването на парковата мебел -  пейки, 
вази, кошчета за отпадъци и други декоративни елементи, както и съоръженията и настилките. 
7.  Изхвърлянето на отпадъци извън определените за целта съдове. 
8. Складиране на  дърва и строителни материали в зелените площи; 
9.  Насипване на осолен сняг и химикали около стъблата на храсти и дървета. 
10. Ползването на озеленените площи, тротоари и други места, предназначени за общо 
ползване, около търговските обекти за съхранение на стоки и амбалаж. 
 
Чл.37 Забранява се пашата на добитък около първокласни шосета, из паркове и зелени площи и 
пускането на свобода и воденето на домашни животни, освен на определените и обозначени за 
тази цел места. 
 
Чл.38 На територията на Община Казанлък се забранява отсичането и изкореняването на 
дървета с историческо значение и дървета, обявени за защитен природен обект, независимо от 
собствеността им. 
 
Чл.39 Уреждането на временни изложби на открито в озеленени площи се допуска само на 
места, определени със заповед на кмета на Община Казанлък. 
 
Чл.40 Озеленените площи и декоративната растителност, разположени в недвижими имоти, 
които не са общинска собственост, се опазват от собствениците им. 
 
Чл.41  За създаване на оптимални условия за развитие на новозасадена растителност и опазване 
на сградите и съоръженията се спазват нормативно установени разстояния от стъблата на 
дърветата и храстите до граници, сгради и съоръжения (приложение № 1). 
 
 
ГЛАВА ІV 
РАЗРЕШИТЕЛЕН РЕЖИМ 
 
РАЗДЕЛ І 
РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПРЕМАХВАНЕ, ПРЕМЕСТВАНЕ ИЛИ ОКАСТРЯНЕ НА 
ОБЩИНСКАТА ДЪЛГОТРАЙНА ДЪРВЕСНА И ХРАСТОВА РАСТИТЕЛНОСТ И 
ОЗЕЛЕНЕНИ ПЛОЩИ 
 
Чл.42   (1)   Общинската   дълготрайна   декоративна   растителност, както и дървета  и  храсти  
в  частни  имоти,  могат  да  се  преместват, отсичат, кастрят  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 ремонт и реконструкция на озеленени площи по утвърдени проекти при доказана 
невъзможност за запазването им. 
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3. За премахване и/или кастрене на изсъхнали и болни дървета, както и на дървета, 
застрашаващи сигурността на гражданите, безопасността на движението, сградите, 
съоръженията и инженерната инфраструктура. 
4. При премахване на последици от природни бедствия или производствени аварии. 
(2) В  случаите,  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 съгласно Наредба №26 на Общински съвет – 
Казанлък.  
 
Чл.43 (1) Писменото разрешение по чл.42 се издава от Кмета на общината или упълномощено 
от него лице, въз основа на процедура, утвърдена със заповед на кмета, писмено искане по 
образец и след заплатена такса и/или обезщетение съгласно Наредба №26 на Общински съвет – 
Казанлък.  
(2) В разрешението се вписват размерът на обезщетението (Наредба №26 на Общински съвет - 
Казанлък) и задълженията към общината, произтичащи от дейността по отсичането. 
 
Чл.44 Единични дървета, обявени за „исторически” или за „вековни и забележителни”  извън 
паметници на културата или защитени територии се опазват по предвидения в Закона за 
паметниците на културата и музеите, в Закона за биологичното разнообразие и Закона за 
защитените територии.  
 
 
РАЗДЕЛ ІІ 
СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ДЪРВЕСНАТА И ХРАСТОВАТА 
РАСТИТЕЛНОСТ В ЧАСТНИТЕ ИМОТИ 
 
Чл.45 Дълготрайната  дървесна  и  храстова  растителност  в  частните имоти се опазва от 
собствениците. 
 
Чл.46 (1) Разрешенията  по  чл.42 за отсичане и кастрене на дървета и храсти в  частни  имоти  
се  издават  в  едномесечен  срок  от  депозиране на съответното заявление по образец. 
(2) С получения дървен или друг материал разполага собственикът. 
(3) Собственикът не заплаща обезщетение.  
 
Чл.47 Споровете за премахване на дървета по границите на имотите и за обезщетения на 
неправомерно премахнати дървесни видове се решават по съдебен ред. 
ЧАСТ V 
КОНТРОЛ. АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 

 
ГЛАВА І  
КОНТРОЛ 
  
 Чл.48 (1) (изм. с Решение № 1084/27.06.2019 г.) Контролът по Част ІІ, Част ІІІ и Част ІV се 
осъществява от Кмета на Община Казанлък или от упълномощени от него лица, звено 
„Екоконтрол” в това число и пъдарите по населени места, от „Група ОООР“ към РУ „Полиция“ 
, кметовете на населени места и кметските наместници.  
(2) (изм. с Решение № 1084/27.06.2019 г.) Контролът по чл.36, т.5 се осъществява от звено „Паркинги 
и кратковременно паркиране“ и от „Група ОООР“ към РУ „Полиция“. 
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(3) Контролът е превантивен, текущ  и последващ  и се осъществява чрез извършване на 
проверки по документи, проверки на място и наблюдения. 
(4) (изм. с Решение № 1084/27.06.2019 г.) За установените, по време на контролната  дейност, 
административни нарушения, кметът  на общината или от упълномощените от него лица - 
звено „Екоконтрол”, Звено ”Паркинги и кратковременно паркиране” и кметовете на населени 
места могат да  съставят акт за нарушение, да издават предписания и заповеди за налагане на 
административни мерки.  
 
 
ГЛАВА ІІ 
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 
 
Чл.49 (1) (изм. с Решение № 1084/27.06.2019 г.) Нарушенията по тази наредба се констатират с акт 
за установяване на административно нарушение, а за явно маловажни и маловажни случаи на 
административни нарушения се прилага разпоредбата на чл. 39 от Закона за административните 
нарушения и наказания (ЗАНН). 
(2) (изм. с Решение № 1084/27.06.2019 г.) Актовете, свързани с нарушения по Част ІІ, Част ІІІ и 
Част ІV се съставят от  упълномощени от Кмета лица -  звено „Екоконтрол” в това число и 
пъдарите по населени места, от кметовете на населени места и кметските наместници. 
(3) (изм. с Решение № 1084/27.06.2019 г.) Актовете за неправилно преминаване и паркиране на 
МПС в зелени площи се съставят от Звено ”Паркинги и кратковременно паркиране”. 
(4) Актовете, свързани с нарушение на растителност и територии, обявени за защитен природен 
обект се съставят от органите на МОСВ. 
(5) (изм. с Решение № 1084/27.06.2019 г.) Въз основа на акта за установяване на административно 
нарушение по тази наредба, кметът на Община Казанлък или упълномощен от него заместник 
кмет издава наказателно постановление. 
(6) Установяването на нарушенията, определянето на наказателно-отговорните лица, 
издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда 
на Закона за административните нарушения и наказания. 

 
Чл.50 (1) (изм. с Решение № 1084/27.06.2019 г.)  За нарушения на тази наредба, на физическите 
лица се налагат глоби, както следва: 
- по чл. 39, ал. 1 от ЗАНН – глоба до 10 лв.; 
- по чл. 39, ал. 2 от ЗАНН – глоба от 10 лв. до 50 лв.; 
- по чл. 178“е“ и чл. 186 от ЗДвП – глоба от 50лв. до 200лв.; 
- по чл. 104, ал. 1 от ЗУО – глоба от 300 лв. до 1000лв.; 
- по чл. 104“а“ от ЗУО за маловажни случаи – глоба от 100 лв.; 
- по чл. 124, ал. 1 от ЗБР – глоба от 100лв. до 1000лв.  
(2) Когато нарушението се извърши от едноличен търговец или от юридическо лице, се налага 
имуществена санкция в размер от 100 до 1000 лв. 
(3) При повторно нарушение, след констатирането му с акт или друго нарушение на тази 
наредба, в срокът на издаване на наказателното постановление, физическите  лица се наказват с 
глоба от 100 до 1000 лв., за еднолични търговци или юридически лица – имуществена санкция 
в размер 200 до 2000 лв., независимо от санкцията, наложена за първото нарушение. 
(4) Получените приходи от прилагане на санкции и събраните обезщетения в съответствие с 
настоящата наредбата да се използват целево за подобряване на околната среда и територията 
община Казанлък. 
(5) За всички причинени щети на елементите на зелената система на Община Казанлък –
растителност и съоръжения, виновните лица, освен глоба, дължат обезщетение в размер, 
достатъчен за възстановяването им, определен  в Наредба №26 на ОбС - Казанлък. 



Наредба №2 за опазване на околната среда и озеленените площи и дълготрайната дървесина  
и храстова растителност на територията на община Казанлък 

Страница 14 от 15 
 

(6) Не се дължи обезщетение при премахване на дървета, които в резултат на природни 
бедствия, аварии и др. създават непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите. 
(7) Замърсени участъци на озеленени площи се почистват от нарушителите за тяхна сметка в 
срокове и начин, указани от общината. При отказ, това се извършва от ОП“КД и ПИС“ към 
Община Казанлък за сметка на нарушителите, като за направените разходи се издава 
изпълнителен лист в полза на общината по реда на ГПК. 
 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
§ 1. „Обществени места“ са улични платна, площади, пешеходни алеи, квартални градинки, 
спирки на градския транспорт, речни корита, части от тротоари и др. подобни, които не са 
определени като прилежащи части. 
§ 2. „Прилежащи части“ са териториите около сгради, павилиони, дворни места, паркинги, 
гаражи, авто и ж.п. гари, за поддържането на които са отговорни техните обитатели или 
ползватели. 
 
 
 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 3. С тази наредба се отменя НАРЕДБА №2 за опазване на околната среда и стопанисване 
територията на общината, Приета с Решение № 18/05.05.1992 г., изм. и доп. с Решения №№ 
73/06.11.1992 г., 60/16.05.1996 г., 174/03.04.1997 г., 318/18.03.1998 г. и 329/30.04.1998 г. и 
Наредба №4 за опазване на озеленените площи и дълготрайната дървесна и храстова 
растителност на територията на Община Казанлък, Приета с Решение № 90/18.12.1992 г.  
Пром. с Решение № 108 от 28.06.2000 г. 

§ 4. Наредбата се издава на основание чл. 20, чл. 21, ал. 1, т. 13 и чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА и в 
изпълнение изискванията на Закона за опазване на околната среда, чл.3, ал.5 от Закона за 
защита от шума в околната среда, чл. 62, ал.10 от Закона за устройство на територията. 

 
 
 
 
 
НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ /П/ 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК 
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Приложение №1 към чл.41 

Нормативни изисквания за отстояние на декоративната растителност от проводи, съоръжения и сгради 

№ по   Минимални разстояния 
ред Вид на съоръженията до стъблата в м 

    дървета храсти 
1 2 3 4 
1. Външни стени до сгради и съоръжения 5,00 1,50 

    
2. Бордюри на тротоари и паркови алеи 0,70 0,50 
3. Ръбове на пътни платна, банкетни ивици и     
  основа на канавки 2,00 1,00 

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

5. Основа и ръбове на откоси и тераси 1,00 0,50 
6. Основа и ръбове на подпорни стени 3,00 1,00 
7. Стени на канализационни, газопроводни и     
  топлопроводни тръби 2,00 1,00 

8. Стени на проходими и непроходими колектори,     
  водопроводи и дренажи 1,00 - 

9. Подземни електрокабели до 2,5 kV 2,00 0,70 
10. Подземни електрокабели над 2,5 kV 3,00 2,00 
11. Слаботокови кабели 1,50 0,70 
12. Горната част на подземен колектор до     
  повърхността на почвата 1,00 0,50 

13. Надземни улични линии (слаботокови) и     
  проводници с ниско напрежение до короната на     
  дърветата 1,25 - 

14. Регулационни линии на съседни парцели:     
  а) ниска растителност 1,20 - 
  б) средновисоки видове дървета 1,80 - 
  в) високи видове дървета 3,00 - 
        

 
Забележка. Изискванията за отстояние на декоративната растителност от въздушни електролинии се 
определят от Правилника за устройство на електрически уредби. 
 
 
 
 
 
 
 


