РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ГАБРОВО
ПРЕПИС!

ЗАПОВЕД
№ РД–02–03-71
Гр. Габрово 09.05.2019 година

На основание чл. 32, ал. 2 във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 5 от Закона за
администрацията и чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация
Н А Р Е Ж Д А М:
Връщам за ново обсъждане в Общински съвет – Трявна Решение № 61 от
24.04.2019 г., в частта, в която общинският съвет приема Наредба за опазване на
околната среда на територията на община Трявна - в частта по чл. 5, ал. 1 от същата.
М О Т И В И:
С уведомително писмо, с вх. № КАК-01-654/1 от 03.05.2019 г. на председателя на
Общински съвет – Трявна, в изпълнение на разпоредбите на чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, на
областен управител на област с административен център Габрово са предоставени
препис – извлечения от решенията на общинския съвет, приети на заседание, проведено
на 24.04.2019 г. Съгласно правомощията на областния управител, регламентирани в чл.
31, ал. 1, т. 5 от Закона за администрацията във връзка с чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА,
последният има компетенцията да извърши служебен и цялостен контрол за
законосъобразност на предоставените административни актове.
Решение № 61 от 24.04.2019 г., е прието при наличието на необходимите кворум и
мнозинство, нормативно определени в чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА. Административният
акт, предмет на настоящата заповед, противоречи на материалния закон по следните
съображения:
Нормата на чл. 5, ал. 1 от Наредбата за опазване на околната среда на територията
на община Трявна регламентира, че „писменото разрешение за отсичане и изкореняване
на по-голям брой от пет дървета и на лозя над един декар по чл. 3, в земеделски земи, с
изключение на случаите по чл. 84 от Закона за горите, се издава от лицата по чл. 4, ал. 1
от настоящата наредба”. В чл. 4, ал. 1 от Наредбата изчерпателно са изброени органите,
които издават разрешенията по чл. 5, ал. 1, както следва: Кмета на кметство Плачковци,
кметския наместник на с. Станчов хан и с. Престой, кметския наместник на с.
Черновръх, кметския наместник на с. Радевци и с. Кръстец, кметския наместник на с.
Бангейци, както и кмета на община Трявна. Мотивите към решение № 61/24.04.2019 г.
не кореспондират с приетата чрез него нормативна уредба, което е довело до
постановяване на незаконосъобразен акт, в частта му, предмет на настоящата заповед,
който противоречи на нормативен акт от по-висока степен.
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В предложението на кмета на община Трявна до общинския съвет (с изх. №
0500-53/26.03.2019 г.) е изложено, че целта на приемане на новата нормативна уредба е
необходимостта от законосъобразно прилагане разпоредбите на Закона за опазване на
селскостопанското имущество (ЗОСИ) във връзка с регламентиране на реда за издаване
на разрешителни за отсичане и изкореняване на дървета и лозя в „земеделски земи”. Чл.
32, ал. 2 и ал. 3 от ЗОСИ урежда дейностите, които са предмет на чл. 4 и чл. 5 от
Наредбата за опазване на околната среда на територията на община Трявна, но
визирайки, в частност, селскостопанските земи. В чл. 32 от Закона за опазване на
селскостопанското имущество, послужил като мотив за издаване на решение №
61/24.04.2019 г., е предвидено, че разрешение за отсичане и изкореняване на по-голям
брой (повече от пет) дървета и на лозя над 1 декар се дава не от посочените в чл. 5 вр.
чл. 4, ал. 1 от Наредбата на общинския съвет субекти, а от началника на управление
„Земеделие” при общинската администрация. Също така, съгласно нормите на чл. 32,
ал. 2 и ал. 3 от ЗОСИ, субектите, които издават разрешенията за отсичане и
изкореняване на до пет дървета и лозя до един декар са различни и следва да бъдат
разграничавани от субекта, който е оправомощен да издава разрешенията за отсичане и
изкореняване на над пет броя дървета и лозя над един декар.
На основание гореизложеното, решение № 61/24.04.2019 г. на Общински съвет –
Трявна в частта, предмет на настоящата заповед, се явява незаконосъобразно,
постановено в нарушение на материалния закон и в противоречие на нормативен акт от
по-висока степен, поради което на основание чл. 45, ал. 4, изр. второ, предл. първо от
ЗМСМА, същото следва да бъде върнато за ново обсъждане от общинския съвет.
Настоящата заповед да се изпрати на председателя на Общински съвет – Трявна
и кмета на община Трявна за сведение и изпълнение.
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