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ОБЩИНА СИЛИСТРА 
 

 ул. “Симеон Велики” № 33   (086) 816 333    Факс: (086) 823 343 

 7500 Силистра     E-mail: mayor@silistra.bg  

 

 

Изх. № ..................... от ................... 2022 г. 

 

 

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА 

 

 

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А 

  ОТ Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ НАЙДЕНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

СИЛИСТРА 

 

 

ОТНОСНО: Промяна в текста на „Наредба за изграждане, поддържане и 

опазване на зелената система на община Силистра“. 

  

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖЕМИ Г-ЖИ И Г-ДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с планирането, 

изграждането, устойчивото поддържане, опазване и развитие на зелената система 

на община Силистра, независимо от формите на собственост.  

Зелената система на Община Силистра е предназначена да подобрява жизнената 

среда и облика на населените места на общината, чрез поддържане на екологични, 

рекреативни, естетически и защитно-мелиоративни функции. 

Общински съвет – Силистра, по изготвен от Община Силистра проект за годишна 

финансова рамка, съобразена със Закона за държавния бюджет, ежегодно 

обезпечава необходимите средства за поддържане на оптимални жизнени условия 

на декоративната растителност в общинските зелени площи. 

С така предложените промени в Наредбата се изменя текста на чл. 4, ал. 4 и 5 и §2 

от Допълнителните разпореди, както следва: 

 

БИЛО СТАВА 

чл.4 (4) Кметът на общината назначава в 

структурата на общинската администрация 

компетентен по поддържането и изграждането 

на зелените площи магистър-инженер по 

озеленяване или ландшафтен архитект, като 

главен експерт ”Зелена система”; 

 

 

 

 чл.4 (4) (Изм. - Решение № ….. от ……. на 

ОбС Силистра) Кметът на общината назначава 

в структурата на общинската администрация 

компетентен по поддържането и изграждането 

на зелените площи магистър-инженер по 

озеленяване, инженер-еколог или ландшафтен 

архитект, като главен експерт ”Зелена система” 
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чл.4 (5) Кметът на Община Силистра назначава 

в общинския експертен съвет по устройство на 

територията експерт-магистър инженер по 

озеленяване или ландшафтен архитект, 

компетентен по въпросите на поддържането,   

изграждането   и   опазването   на   зелените   

площи   за разглеждане на устройствените 

планове и инвестиционните проекти за 

територии и обекти на зелената система. 

 

 

 

§2 Експертното становище за състоянието на 

растителността се изготвя от специалист – 

инженер по озеленяване или ландшафтен 

архитект и съдържа: 

1. Определяне местоположението и 

собствеността; 

2. Определяне на декоративния вид и състояние 

–ориентировъчна възраст, диаметър на ствола 

на височина 1 м. от почвата, диаметър на 

короната, ориентировъчна височина, 

жизнеността на декоративния вид, преценка  за  

здравословното  състояние  на  стъблото,  

клоните,  листната маса, 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; 

чл.4 (5) (Изм. - Решение № ….. от ……. на 

ОбС Силистра) Кметът на Община Силистра 

назначава в общинския експертен съвет по 

устройство на територията експерт-магистър 

инженер по озеленяване, инженер-еколог или 

ландшафтен архитект, компетентен по 

въпросите на поддържането,   изграждането   и   

опазването   на   зелените   площи   за 

разглеждане на устройствените планове и 

инвестиционните проекти за територии и 

обекти на зелената система. 

 

§2 (Изм. - Решение № ….. от ……. на ОбС 

Силистра) Експертното становище за 

състоянието на растителността се изготвя от 

специалист – инженер по озеленяване, 

инженер-еколог или ландшафтен архитект и 

съдържа: 

1. Определяне местоположението и 

собствеността; 

2. Определяне на декоративния вид и състояние 

–ориентировъчна възраст, диаметър на ствола 

на височина 1 м. от почвата, диаметър на 

короната, ориентировъчна височина, 

жизнеността на декоративния вид, преценка  за  

здравословното  състояние  на  стъблото,  

клоните,  листната маса, 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; 

 

 

 

Във връзка с гореизложеното предлагам на Общински съвет – Силистра да обсъди 

и приеме следното:  

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, 

Общински съвет – Силистра ПРИЕМА изменение в Наредба за изграждане, 

поддържане и опазване на зелената система на община Силистра, както 

следва: 

 

1. В чл. 4 се изменя текста на ал. 4 и ал. 5: 

„(4) (Изм. - Решение № ….. от ……. на ОбС Силистра) Кметът на 

общината назначава в структурата на общинската администрация компетентен 

по поддържането и изграждането на зелените 
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площи магистър-инженер по озеленяване, инженер-еколог или ландшафтен 

архитект, като главен експерт ”Зелена система”. 

(5) (Изм. - Решение № ….. от ……. на ОбС Силистра) Кметът на Община 

Силистра назначава в общинския експертен съвет по устройство на територията 

експерт-магистър инженер по озеленяване, инженер-еколог или ландшафтен 

архитект, компетентен по въпросите на поддържането,   изграждането   и   

опазването   на   зелените   площи   за разглеждане на устройствените планове 

и инвестиционните проекти за територии и обекти на зелената система. 
2. В §2 от Допълнителните разпоредби се изменя текста: 

„§2 (Изм. - Решение № ….. от ……. на ОбС Силистра) Експертното 

становище за състоянието на растителността се изготвя от специалист – инженер 

по озеленяване, инженер-еколог или ландшафтен архитект и съдържа: 

1. Определяне местоположението и собствеността; 

2. Определяне на декоративния вид и състояние –ориентировъчна възраст, 

диаметър на ствола на височина 1 м. от почвата, диаметър на короната, 

ориентировъчна височина, жизнеността на декоративния вид, преценка  за  

здравословното  състояние  на  стъблото,  клоните,  листната маса, 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;“ 

 

 

 

 

Внася: 

д-р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ, 

Кмет на Община Силистра 

  

 

Съгласували:  

 

Ростислав Павлов – Секретар на Община Силистра 

 

 

инж. Тихомир Борачев - Зам. Кмет „Устройство на територията” 

 

 

Николай Николов - Директор дирекция „Правна”  

 

Изготвил: 

Пламен Петров - Нач. отдел „ИОС”  


