
ДО  
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ЧИРПАН  

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

от ИВАЙЛО ИВАНОВ КРАЧОЛОВ - Кмет на Община Чирпан 

 

 

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 

за реда за поставяне на преместваеми обекти за увеселителни, административни, 

търговски и други обслужващи дейности и за временно обитаване при бедствия на 

територията на община Чирпан 

 

 

УВАЖАЕМИ Г-ЖИ И Г-ДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

1. Мотиви за Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 

№ 11 за реда за поставяне на преместваеми обекти за увеселителни, административни, 

търговски и други обслужващи дейности и за временно обитаване при бедствия на 

територията на община Чирпан. 

 

Действащата Наредба № 11 за реда за поставяне на преместваеми обекти за 

увеселителни, административни, търговски и други обслужващи дейности и за 

временно обитаване при бедствия на територията на община Чирпан е приета с 

Решение № 125 / 28.05.2020 г. на Общински съвет – Чирпан. Мотивите за нейното 

изменение и допълнение са: 

 

1.1. Измененията в Закон за устройство на територията, обнародвани в ДВ, бр. 

16 от 2021 г. и ДВ, бр. 20 от 2021 г., които касаят преместваемите обекти; 

1.2. Установената липса на изисквания към електрозахранването и безопасността 

на поставяемите обекти, за които не се изисква инвестиционен проект 

/хладилни витрини, автомати за храни и напитки и др./. 

 

2.  Цели, които се поставят: 

Предложената за приемане от Общински съвет - Чирпан наредба има за цел 

актуализация на създаден нормативен акт, за да отговаря на промените в действащото 

законодателство по отношение на преместваемите обекти, а именно чл.56 и чл.57а от 

ЗУТ, чл.56а /нов/ от ЗУТ, както и да осигури безопасна експлоатация на обектите по 

отношение на електро захранването им. 

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на Наредбата : 

За прилагането на Наредба за изменение и допълнение Наредба № 11 за реда за 

поставяне на преместваеми обекти за увеселителни, административни, търговски и 

други обслужващи дейности и за временно обитаване при бедствия на територията на 

община Чирпан не е необходимо разходването на допълнителни финансови или други 

средства. 

 

4.Очаквани резултати от прилагането на Наредбата: 

 Актуализиране на правилата и процедурите по ЗУТ; 

 Контрол по отношение на електро захранването на преместваемите обекти.  

 



5.Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз: 

Настоящият проект на Наредба е подзаконов нормативен акт на Закона за 

устройство на територията, който от своя страна е в пълно съответствие с европейското 

законодателство. Наредбата спазва в пълнота разпоредбите и целите на националното и 

местно законодателство. 

 

6. Спазване изискването на чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове – 

съгласно горепосочената нормативна разпоредба  срокът за предложения и становища 

по проектите, публикувани за обществени консултации,  е не по-кратък от 30 дни. При 

изключителни случаи и изрично посочване на причините в мотивите, съответно в 

доклада, съставителят на проекта може да определи друг срок, но не по-кратък от 14 

дни. В конкретния случай съставителят на проекта определя срок от 30 дни. 

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове (ЗНА) проектът за 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за реда за поставяне на 

преместваеми обекти за увеселителни, административни, търговски и други 

обслужващи дейности и за временно обитаване при бедствия на територията на община 

Чирпан е публикуван на 18.05.2020 г. на интернет страницата на Община Чирпан, 

раздел „Общински съвет”, подраздел „Проекти на наредби”. 

В рамките на регламентирания по чл. 26, ал. 4 от ЗНА срок за предложения и 

становища по публикувания за обществени консултации проект в деловодството на 

Община Чирпан не са постъпили писмени предложения за изменения на предложения 

проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за реда за поставяне на 

преместваеми обекти за увеселителни, административни, търговски и други 

обслужващи дейности и за временно обитаване при бедствия на територията на община 

Чирпан. 

 

 

Предварителна оценка на въздействието на Наредба за изменение и допълнение 

на Наредба № 11 за реда за поставяне на преместваеми обекти за увеселителни, 

административни, търговски и други обслужващи дейности и за временно обитаване 

при бедствия на територията на община Чирпан 

 

1. Основания за законодателна инициатива. 

Основанието за законодателна инициатива на Общински съвет - Чирпан за 

приемане на Наредбата е чл.21, ал.2 от  ЗМСМА и чл.56, ал.2 от ЗУТ. 

2. Заинтересовани страни. 

           Заинтересовани страни от приемане на настоящия проект на Наредба са всички 

жители на община Чирпан. 

3. Анализ на разходи и ползи. 

За прилагане на Наредбата не се изисква допълнителен финансов ресурс.  

4. Административна тежест и структурни промени. 

С прилагането на Наредбата няма да се наложи преструктуриране на общинската 

администрация и промяна в организацията на дейностите в Общинска администрация 

Чирпан. Настоящият проект на Наредба няма да наложи ангажиране на допълнителен 

експертен ресурс за осъществяване на процеса по прилагане на наредбата. 

5. Въздействие върху нормативната уредба. 

Приемането на Наредбата води до изменение и допълнение на Наредба № 11 за 

реда за поставяне на преместваеми обекти за увеселителни, административни, 

търговски и други обслужващи дейности и за временно обитаване при бедствия на 

територията на община Чирпан. 

 

 



Във връзка с гореизложеното предлагам на Вашето внимание следния 

 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 

 

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

местната администрация, чл.56, чл.56а и чл.57а от ЗУТ, при спазване на изискванията 

на чл.26 и чл.28 от Закона за нормативните актове, Общински съвет - Чирпан приема 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за реда за поставяне на 

преместваеми обекти за увеселителни, административни, търговски и други 

обслужващи дейности и за временно обитаване при бедствия на територията на 

община Чирпан, както следва: 

 

 

§ 1. В чл.1, ал.2 в изречение първо след „при бедствия“ се добавя „преместваем 

обект, свързан с отбраната и сигурността на страната“. 

  

§ 2. В чл.7 се създава нова ал.13 със следния текст: 

„Обектите, за поставянето на които се изисква изработване и одобряване само на 

устройствена схема, без инвестиционен проект /като хладилни витрини, автомати за 

храна и напитки и др./, но подллежат на присъединяване към електрическата мрежа по 

реда на чл.4, ал.1, т.8 от Наредба № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на 

производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към 

разпределителните електрически мрежи, са длъжни с разрешението  за поставяне да 

извърщат присъединяване на обекта към електрическата мрежа съгласно чл.5, ал.2, т.3 

от Наредба № 6/24.02.2014 г. Договорът за присъединяване на преместваемия обект 

към електрическата мрежа е неразделна част от документацията на обекта.” 

 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: …………………………. 

ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ 

Кмет на Община Чирпан 

 

 

 

Съгласувал: …………………………. 

Димитър Славов 

Юрисконсулт 

 

 

 

 

 

 

 

 


