ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
7700 Търговище, пл. Свобода
Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/622 12
e-mail:obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg

ЗАПОВЕД
№ 3-01-364
гр. Търговище, 30.05.2018 г.
На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.31, ал.2, т.2 и т.11 от Наредба за изграждане и опазване
на зелената система на територията на община Търговище и чл.11, т.1 и т.3 от Наредба
№ 1 от 10.03.1993 г. за опазване на озеленените площи и декоративната растителност
(обн. ДВ, бр.26 от 30.03.1993 г.) и постъпило писмо с вх. №32-00-124/30.05.2018 г. на
Директора на РИОСВ- гр. Шумен

ЗАПОВЯДВАМ:
1. Забранявам брането на липов цвят от насаждения и отделни дървета на
територията на гр. Търговище и селата на община Търговище, включващи – улици,
булеварди, паркове, сервитутите на пътните артерии общинска собственост и други
площи.
2. Забранявам рязане, чупене и увреждане на липови дървета на територията на
цялата община, както и смитането на липовия прашец в населените места и ползването
му за търговия:
2.1. Възлагам опазването на липовите дървета от нарушители на:
а) за град Търговище:
– Директор на Общинско предприятие „Социални и охранителни дейности” гр.
Търговище – за улици и булеварди;
– Директор на Общинско предприятие „Флора” гр. Търговище – за паркове и
градини;
б) При констатирани нарушения Директорите на ОП „Социални и
охранителни дейности” и ОП „Флора” своевременно да информират експертите от
отдел „Строителство, архитектура и околна среда” при общинска администрация за
съставяне на актове за установяване на административно нарушение съгласно горе
посочените нормативни документи.
в) за селата:
– Кметове и Кметски наместници – за територията на съответното кметство или
населено място.
3. На нарушителите да се съставят актове за установяване на административни
нарушения, съгласно настоящата заповед и в зависимост от степента на нарушение, по
съответните Наредби, цитирани в заповедта. Експерти, кметове, кметски наместници и
контрольори по чистота имащи правомощията по съставяне на актове за
административни нарушения са посочени в мои Заповед № 3-01-127/20.02.2017 г. и
Заповед № 3-01-128/20.02.2017 г.
4. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Главния инженер на Община
Търговище – инж. Димо Димов.
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5. Да се уведоми началника на Районно Управление „Полиция” – Търговище,
за съдействие и изпълнение на заповедта ми.
Препис от заповедта да се връчи на контролните органи за изпълнение и да се доведе
до знанието на гражданите, чрез средствата за масово осведомяване.

Д-Р ДАРИН ДИМИТРОВ
Кмет на Община Търговище

/п/
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