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Г-ЖО  ПРЕДСЕДАТЕЛ , 

Г-ЖИ И Г-ДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

    

1. Причини, налагащи изменение и допълнение на Наредба за опазване на 

околната среда на територията на Община Чирпан 

 

Общината като основна административно-териториална единица със своя 

собственост и бюджет има задължението да се грижи за прилежащата и обществената 

инфраструктура и обществения ред. Местната власт като цяло има редица отговорности 

и задължения, в т.ч. развитие на територията като среда за живот на човека и 

осигуряване на устойчива градска среда. 

 В Закона за пчеларството / ЗП / въпросът за настаняването на пчелни семейства 

в урегулирани поземлени имоти не е уреден изчерпателно. Не е предвидено какъв 

следва да бъде минималният и максималният размер на брой пчелни семейства, които 

могат да бъдат разположени в един урегулиран поземлен имот. С разпоредбите на 

чл.11, ал.1 и чл.13, ал.1, т.2 от ЗП са предвидени единствено местата, където могат да 

бъдат настанени пчелните семейства и задължителните минимални отстояния. 

Предложението за изменение и допълнение на наредбата е свързано с множеството 

устни и писмени сигнали от граждани от общината. Идеята, че в урегулираните поземлени 

имоти могат да се настаняват до 10 пчелни семейства, се базира на чл.11, ал.2 от ЗП, който 

гласи : „За устройване на постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства държавата или 

общините могат да учредяват право на ползване”. При по-разширително тълкуване на 

посочената разпоредба би могло да се направи заключението, че предлогът над указва, че 

държавата и общините могат да учредят право на ползване на пчелини тогава, когато 

пчелните семейства са над 10 броя. От това следва, че в урегулираните поземлени имоти е 

логично да се разполагат до 10 броя пчелни семейства. Изречение второ на предложението 

дава също така възможност и за настаняване на повече от 10 пчелни семейства след 

писменото съгласие на всички собственици на съседни имоти. 

 

2. Цели,които се поставят.  

 Попълване на празноти в наредбата; 

 Премахване или поне намаляване на неудобството за собствениците на 

съседни имоти. 

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.  

За прилагането на допълнението на Наредба за опазване на околната среда на 

територията на Община Чирпан не са необходими допълнителни финансови 

средства. 



 

4. Очаквани резултати от прилагането. 

 

 Премахване или поне намаляване на възможността за причиняване на 

имуществени и неимуществени вреди; 

 Премахване на неравностойното положение, в което Закона за 

пчеларството поставя всички хора, които не са пчелари.  

 

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз. 

              Настоящият проект за изменение и допълнение на Наредба за опазване на 

околната среда на територията на Община Чирпан е подзаконов нормативен акт, 

поради което съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от 

разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление, директивите на 

Европейската общност, свързани с тази материя.  

 

В тази връзка предлагам на Общински съвет – Чирпан да приеме следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23  и ал.2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация и във връзка с чл.11 от Закона за пчеларството Общински 

съвет – Чирпан приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване 

на околната среда на територията на Община Чирпан, както следва: 

 

§1. Създава се нов чл.35а със следния текст: 

 

„В урегулираните поземлени имоти могат да се настаняват до 10 / десет / пчелни 

семейства. Настаняване на повече от 10 пчелни семейства се допуска само след писменото 

съгласие на всички собственици на съседни имоти”. 

 

§ 2. Към таблицата с конкретния вид и размер на наказанията за 

нарушенията на наредбата се добавя чл.35а със следния текст – 20 лева глоба на брой 

пчелин над допустимия брой, при повторно нарушение – 50 лева глоба брой пчелин над 

допустимия брой. 
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