НАРЕДБА
ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
/приета с р-е 142/01.10.92г, изменена и допълнена с р-е
57/26.03.96г.;354/26.02.98г;396/28.05.98г;451/01.10.98г;
72/06.04.2000г;84/04.05.2000г./;692/21.07.011
РАЗДЕЛ І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1.Тази Наредба определя правата, задълженията и отговорностите на физическите
и юридическите лица по поддържане и опазване на околната среда, зелените площи,
декоративната растителност и чистотата в Община Монтана.
РАЗДЕЛ ІІ
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Чл.2. Опазването на околната среда е недопускане внасянето от физически
юридически лица на физически, химически или биологични вещества, нарушаващи
екосистемите над границите на действащите норми и стандарти.
Чл.3. Изсичането на изсъхнали, стари или с увредено плодоносене дървета и
насаждения се извършва в съответствие със заповед №110 на Кмета на Община Монтана от
02.02.1996г.
Чл.4./1/ Издаването на разрешителни документи /протокол на комисия и разрешение
на Кмета/ за отсичане на орехови, кестенови и др. Видове по смисъла на ЗОСИ се извършва
след установяване степента на изсъхване през периода на вегетация – след 1 юни.
/2/ разрешение за отсичане на горепосочените видове при наличие на лошо
плододаване следва да се извърши след 30 септември.
Чл.5. С оглед недопускане замърсяване на атмосферния въздух със сажди и др.
Продукти на непълното горене гражданите и фирмите са задължени да създават условия за
правилна и пълно, оптимално провеждане на горивния процес при парокотелните
инсталации.
Чл.6. С цел опазване на околната среда се забранява:
1.изхвърлянето на битови, строителни, производствени и други видове отпадъци по
поречията на реките, деретата и на други терени, освен на определените за това места.
2.гресирането, смяната на масла на МПС на улици, тротоари, площади, зелени площи,
в райони за отдих, край реки и язовири, както и складиране на тези места на излезли от
употреба МПС
3.копането и вземането на пръст от пътищата, пътеките и синорите, пясък и чакъл от
районите на реките, язовирите, освен на определените за това места
4.отглеждането на животни за промишлени цели в населените места.
5.отглеждане на селскостопански животни за лични нужди в първа зона и в
жилищните комплекси.
6.изгарянето на отпадъци и паленето на огън на обществени места и изхвърляне на не
изгоряла сгур в съдовете за смет, както и на отпадъци от ненужен амбалаж около магазини,
ресторанти, павилиони, барове, фирми и др. Питейно-увеселителни заведения.
7.разпиляването на питейна вода и ползването й за поливане.
8.утъпкване на тревни площи.
9.нанасяне на повреди върху дървета и храсти, заковаването на пирони, нарязването
на кората, използването на стъблата за опъване на арматурно желязо, паленето на огън до
тях, насипване на осолен пясък и изсипване на химикали около дънерите им и др.
10.унищожаването и увреждането на защитен природен обект.
11.укриването, продаването и превозването на незаконно добит дървен материал.
12.резитбата на короните на уличните дървета, съобразена с Правилника за
енергоснабдяване се извършва само след писмено съгласуване с Общината.

РАЗДЕЛІІІ отменен с р-е 692/21.07.2011 г.
РАЗДЕЛ ІV
АДМИНИСТРАТИВНО - НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.17.Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностните лица на
Общината, органите на РДВР, проверителите по Наредбата за опазване на околната среда и
др. Лица, определени със заповед на Кмета.
Чл.18. Установяване на нарушенията по Наредбата, налагането на глоба на место
нарушението, обжалването и изпълненията на наказателните постановления става по реда,
определен от ЗАНН.
Чл.19. При констатирани нарушения по тази Наредба нарушителите се наказват с
парична глоба в размер:
- от 20 до 200 лв. – съгласно чл.5; чл.6, т.4, 5, 6, 7, 8, 9; чл.8, т.1, 2, 3; чл.18, т.1,
3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13
- от 50 до 500 лв. – съгласно чл.6, т.1, 2, 3 и 12; чл.9; чл.14, т.2; чл.18, т.2, 12;
чл.19
- от 100 до 500 лв. – съгласно чл.6, т.10 и 11; чл.18, т.5 и 6
Чл.20. Излезлите от употреба МПС, както и изоставените и складираните на улици,
тротоари, площади, зелени площи, в райони за отдих, край реки и язовири, МПС се преместват
на подходящо място по разпореждане на Общинската администрация.
РАЗДЕЛV
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1.Тази наредба изменя и допълва наредбата за опазване на околната среда, приета с
решение № 142/01.10.1992г.
§2. Наредбата е приета с решение № 57/28.03.1996г. на Общинския съвет – Монтана
на основание чл.22 от ЗМСМА.
§3.Наредбата влиза в сила 14 дни след приемането й.

Приложение №1

ТАРИФА
За размера на обезщетенията за причинени вреди на зелената
система и растителността на територията на Община Монтана
Чл.1/1/ По тази тарифа се определя размера на обезщетенията за причинени вреди на
зелената система при:
1.строителство и реконструкция на обекти от високо, ниско и подземно строителство,
когато се засягат озеленените площи за обществено ползване
2. строителство и реконструкция на обекти от високо, ниско и подземно строителство,
когато се налага премахване на дървесна и храстова растителност
/2/за причинени вреди по ал.1 се заплащат следните обезщетения:
Стойност в лв.
1

2

3
4
5

6

7

8

9

Тревни площи за 1 дка
І категория
ІІ категория
ІІІ категория
ІV категория
Декоративни цветя за 1 кв.м.
І категория
ІІ категория
ІІІ категория
Парникови цветя за 1 бр.
Почвопокривни за 1 дка
Жив плет-шириколистен за 1м.
До 5 години
Над 5 години
Жив плет-иглолистен за 1м.
До 5 години
Над 5 години
Рози за 1 бр.
До 3 години
Над 3 години
Храсти за 1бр.
До 5 години
До 10 години
Над 10 години
Вечнозелени храсти за 1бр.
До 5 години
До 10 години
Над 10 години

900 000
750 000
450 000
150 000
30 000
27 000
24 000
900
600 000
15 000
30 000
12 000
24 000
1 500
1 200
3 000
9 000
24 000
3 000
6 000
18 000
Височин
ав
метри

10

Иглолистни дървета
Бързорастящи:Лъжекипарис, веймутов и морски бор, гинко,
листвиница, секвоя и др
Умеренорастящи:Бял и черен бор, смърчове, ела, туя, конколорха,
кедри, мура
Бавнорастящи:Хвойна, лебоцедрус, цуга, тис и др.
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Щироколистни дървета
Много Бързорастящи:Айдлант, акация, върби, тополи, чинари
Бързорастящи:Бреза, елша, ясени, камалла, амер, дъб, софора,
гледичия, трепетлика
Умеренорастящи:Бук, бряст, зимен, летен и американ-ски дъб,
клин, липа, сорбуси, шес-тил, явор, албиция, бряст, конски кестен,
орех, магнолия, цезалииния

Стойност в лв.
Добро
отлично
състояние състояние

2.4 – 4.5
4.5 – 7.5
над 7.5
2.4 – 4.5
4.5 – 7.5
над 7.5
2.4 – 4.5
4.5 – 7
над 7

14 000
24 000
27 600
27 600
44 400
51 600
39 600
53 100
58 800

21 600
32 400
33 000
33 00
67 200
76 800
60 000
78 000
86 400

4–5
над 5
3–6

12 600
19 800
19 800

19 800
30 600
30 600

над 6
3–6
над 6

34 200
21 600

52 00
36 000

Приложение №2

Нормативни изисквания за отстоя ние на декоративната
растителност от поводи, съоръжения и сгради
№

Вид на съоръженията

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Външни стени до сгради и съоръжения
бюрдюри
Ръбове на пътни платна, банкетни ивици и основа на канавки
Стълбове на осветителни мрежи, трамваи и естакади
Основа и ръбове на откоси и тераси
Основа и ръбове на подпорни стени
Стени на канализационни, газопроводни и топлопроводни тръби
Стени на проходими и непроходими колектори, водопроводи и дренажи
Подземни електрокабели до 2,5 кв
Подземни електрокабели над 2,5 кв
Слаботокови кабели
Горната част на подземен колектор до повърхността на почвата
Надземни улични линии /слаботокови8 и проводници с ниско напрежение до
короната на дърветата
Регулационни линии на съседни парцели:
а/ ниска растителност
б/ средновисоки видове дървета
в/ високи видове дървета

14

Минимални
разстояния до
стъблата в м
дървета
храсти
5,00
1,50
0,70
0,50
2,00
1,00
4,00
1,00
0,50
3,00
1,00
2,00
1,00
1,00
2,00
0,70
3,00
2,00
1,50
0,70
1,00
0,50
1,25
1,20
1,80
3,00

-

