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Относно: ПРИЕМАНЕ 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 № 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 за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други 

обслужващи дейности, както и други елементи на градското обзавеждане, съгласно 
чл.56 от ЗУТ е приета с Решение №73/15.05.2004 год. на Общински съвет- Чирпан и е 
изменена и допълнена с Решение №543/16.12.2010 год. на Общински съвет- Чирпан. 
Към настоящия момент действаща наредба не отговаря на изискванията на чл.56 от 
Закон за устройство на територията (ЗУТ), на чието основание е създадена, предвид 
множеството последващи редакции на същия в периода 2012 - 2020 год., както и 
измененията в чл.57а от ЗУТ и в §5, т.80 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ. 
Характерът на промените в законовата рамка на Наредбата налагат цялостната й 
преработка и преконструиране, в резултат на което се пристъпи към създаване на нова 
наредба за преместваемите обекти. 

2.  Цели, които се поставят : 

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

създаване на нормативен акт, който напълно отговаря на промените в действащото 

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

ЗУТ и §5, т.80 от ДР на ЗУТ. 

 

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

За прилагането на Наредба 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 чл.56 и 57а от ЗУТ 

 Законосъобразно прилагане на ЗУТ по отношение 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 по 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 

нова Наредба 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 14.04.2020 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 нова Наредба 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 № 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 отмяната на действащата към момента 

Наредба за  поставяне  на   преместваеми  обекти за търговски и други обслужващи 

дейности, както и други елементи на градското обзавеждане, съгласно чл.56  от  ЗУТ, 

както и до изменения на чл.2, ал.1, т.14 от Наредба за извършване на търговия и услуги 

на територията на община Чирпан и чл.3 от Наредба №1 за поддържане и опазване на 

обществения ред и общественото имущество на територията на община Чирпан. 



 

. 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 

 

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

местната администрация, чл.56, ал.2 и чл.57а от ЗУТ и §5, т.80 от ДР на ЗУТ, при 

спазване на изискванията на чл.26 и чл.28 от Закона за нормативните актове, Общински 

съвет - Чирпан приема 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. 

      

 

Приложение: Проект 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 

 

 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: …………………………. 

ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ 

Кмет на Община Чирпан 

 

 

 

Съгласувал: …………………………. 

Димитър Славов 

Юрисконсулт 
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