
КРАТЪК ВЪПРОСНИК 

 
ОТНОСНО: НЕРЕШЕНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА БЛАГОУСТРОЯВАНЕТО И ЗЕЛЕНАТА 
СИСТЕМА , КАКТО И ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ БЪРЗИ И УСПЕШНИ УПРАВЛЕНСКИ 
РЕШЕНИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО НА ГРАД ПЛОВДИВ И ПОДОБРЯВАНЕТО НА ЖИЗНЕНАТА 
СРЕДА НА ГРАЖДАНИТЕ НА ГРАДА 

 
1. Коя структура/длъжностни лица/ в Община Пловдив контролират състоянието на 

зелените площи, декоративната растителност и парковото обзавеждане и каква е тяхната 
квалификация?  
 

2. Коя структура/длъжностни лица/ в Община Пловдив контролират прилагането на 
чл.63, ал.5 от ЗУТ /В 5-годишен срок от завършване и приемане на строителството 
общинските органи по озеленяване извършват проверки по изпълнението на 
задълженията на собствениците (възложителите), свързани с озеленяване и 
компенсаторно залесяване/? 
 

3. Коя структура/длъжностни лица/ в Община Пловдив контролират прилагането на 
чл.178, ал.3, т.1 от ЗУТ / (3) Строежите не се въвеждат в експлоатация, когато:  1. 
(доп. - ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г.) не са извършени мероприятията, 
предвидени в част "Вертикална планировка" и не е реализирано озеленяване по 
одобрения проект / ?  
 

4. За последните 10 години колко бюджетни средства са вложени за отчуждаване 
съгласно чл.208 от ЗУТ / Чл. 208. (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 61 от 2007 
г., в сила от 27.07.2007 г.) Срокът за започване на отчуждителните процедури по 
Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост на 
недвижими имоти, определени по подробните устройствени планове за изграждане на 
обекти - публична държавна или публична общинска собственост, е пет години от 
влизане в сила на плановете и десет години от влизането в сила на подробните 
устройствени планове за изграждане на елементи на техническата инфраструктура 
по чл. 64 - публична собственост на държавата и общините, а за имоти, предвидени 
за озеленени площи по чл. 61, ал. 4 - петнадесет години от влизане в сила на 
плановете. 
 

5. Кой контролира качествените и количествени резултати от дейността на 
ОП„Градини и паркове”, например: колко дървета от засадените през есента на 2010г. 
и пролетта на 2011г. от ОП”Градини и паркове” са се прихванали и защо е толкова 
малък техния процент /това е вид разхищение на средства за материали и труд; 
Защо  се садят цветя на места, където няма осигурено напояване и в последствие се 
поливат по най-скъпия възможен начин с водоноски/? 
 

6. Кой отговаря за контрола върху опазването на историческите зелени площи ЦГЧ 
Пловдив, обявени за паметници на културата /всяка година напълно хаотично се садят 
дървета и храсти, които са неподходящи, разположени на случайни места и 
унищожаващи композицията на парковете; Нарушават се режимите за опазване; 
Запазват се самозасадили се растения-плевели, които стават големи дървета, 
например Айлант, Диви сливи, Акация и др., което говори за неквалифицирана 
поддръжка и проблеми с кадрите на ОП”Градини и паркове”/ ? 
 



7. Защо са изоставени парк„Отдих и култура”, парк„Лаута”, Ботаническата градина и 
хълмовете /обрасли, засипани от отпадъци алеи, унищожена паркова мебел, подивяла и 
неподдържана растителност, липса на осветление и охрана? 
 

8. Кой решава къде, кога и какви дървета /храсти, цветя../ ще се засаждат на 
обществените места в Пловдив и каква квалификация има /липсва плановост, мащабно 
мислене и работа, затова и резултатите не се забелязват/ ? 
 

9. Защо големите паркове в Пловдив се напояват с неефективна технология /един 
човек-един маркуч/, като не се отчита нарастването на града, намаляването на 
работещите в ОП”Градини и паркове” , затоплянето на климата и недостига на средства ? 

 

10.  Защо при оформянето на короните на уличните дървета резачите се 
съобразяват с кабелите, сградите, рекламите, но не и със здравето на растението /с 
тази скорост на унищожаване, скоро голяма част от улиците на Пловдив ще останат 
без дървета, какъв е проблемът да се премести рекламата, а не да се уврежда /реже/ 
мести  дървото?/ ? 
 

11.  Защо при новите общински строежи не се изпълнява предвиденото 
озеленяване по-проект, с което Община Пловдив нарушава чл.178, ал.3, т.1 от ЗУТ 
/например: бул.”Руски”,  бул.”България”, бул.”Победа”, Гробищен парк ”Рогошки гробища” 
и т.н.; Порочна е практиката в последствие да се възлага на ОП”Градини и паркове” и 
др., които садят каквото имат без проект и ясна визия за бъдещият ефект на 
реализираното озеленяване/ ? 
 

12.  Защо в Община Пловдив няма специализиран цифров кадастър на 
благоустройството и зелените площи /реално погледнато ние като стопани не знаем 
какво и колко имаме, тогава как ще го стопанисваме добре/ ? 
 

13. Къде се намират архивите за парковете, градините и улиците на Пловдив 
/голяма част от архивите са унищожени през последните 20 години/, а оцелелите са 
пръснати и фактически са неоткриваеми/ ?  


