
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУКЛЕН

НАРЕДБА № 9
ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА

ПРЕМЕСТВАЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА
НА ОБЩИНА КУКЛЕН – ПЛОВДИВ

/Изменена и допълнена с Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 , приета с
Решение № 250 , взето с протокол № 33/27.02.2009 г., в сила от 27.02.2009 г. ; изменена с

НИД приета с Решение № 268 , взето с протокол №34/27.03.2009 г./;  изменена с НИД,
приета с Решение№188, взето с протокол №26 от 31.08.2012г.; изменена с решение № 732,

взето с протокол № 62 от 30.01.2015г.
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РАЗДЕЛ I

Общи положения

Чл.1.(1). Тази наредба определя видовете, предназначението, изискванията
към  оформлението  и  поставянето  на  преместваеми  съоръжения  и  определя
правомощията, относно реда за тяхното решаване.

(2).  Изм.  с  реш.  №  732/30.01.2015г. Тази  наредба  урежда  реда  за  поставянето  на
преместваеми съоръжения- павилиони, кабини, маси, зарядни колонки за електрически
превозни  средства,  както  и  други  елементи  на  градското  обзавеждане  (спирки  на
масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци,
чешми,  фонтани,  часовници  и  други),   както  и   рекламни,  информационни  и
монументално  -  декоративни  елементи  (паметници,  паметни  плочи  и  др),
представляващи  недвижимо  материално  свидетелство  в  памет  и  прослава  на  хора,
събития  и  постижения  с  принос  към  общочовешките  ценности,   към  развитието  на
община  Куклен  и  изразяващи  признателността  на  населението  от  Общината  към
тяхното дело и значимост, представляващи мемориален обект по смисъла на § 5, т.  69 от
допълнителните  разпоредби  на  Закона  за  устройство  на  територията,  върху  терени
частна, общинска и държавна собственост..

Чл.2  (1)  Върху  поземлени  имоти  могат  да  се  разполагат  преместваеми
обекти  за  търговски  и  други  обслужващи дейности-  павилиони,  кабини,  маси,
както и други елементи на градското обзавеждане (спирки на масовия обществен
транспорт,  пейки,  осветителни  тела,  съдове  за  събиране  на  отпадъци,  чешми,
фонтани, часовници и други), които не са трайно свързани с терена. 

(2)  изменена  с  НИД  приета  с  Решение  №  270  ,  взето  с  протокол
№34/27.03.2009 г./  „Преместваемите обекти могат да се поставят върху части от
тротоари, площадни пространства и зелени площи, при спазване на изискванията
в Закона за устройство на територията, както и върху свободни площи и имоти,
без това да пречи на основното предназначение и ползване на терените,  върху
които се поставят”.

(3).Преместваемите  съоръжения  по  ал.1  могат  да  се  поставят  и  върху
държавни,  общински  и  частни  поземлени  имоти  и  земи  с  променено
предназначение.

(4). / отменен с Решение № 250 , взето с протокол № 33 /27.02.09 г./

РАЗДЕЛ II

Видове преместваеми съоръжения

Чл.3.(1).  Изм.  с  реш.  №  732/30.01.2015г. По своето  предназначение  преместваемите
съоръжения могат да бъдат:  търговски,   обслужващи и рекламни,  информационни и
монументално- декоративни елементи (паметни плочи и др).

(2) По вид са:
1. Със собствена подова и носеща конструкция:

- будки
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- кабини
- сергии
- маси
- базарни конструкции за краткосрочни мероприятия

2.  Изм.  с  реш.  №  732/30.01.2015г. С носеща конструкция,  монтажно,  закрепена  към
терена, демонтируема

- павилиони
- навеси
- контейнерни бензиностанции и газ станции
- тоалетни кабини
- атракционни детски съоръжения
- спирконавеса
- телефонни кабини
- и елементи на градското обзавеждане;

                      - рекламни, информационни и монументално – декоративни елементи
( паметници, паметни плочи и др.”

(3)./ изменен с  Решение № 250 ,  взето с  протокол № 33 /27.02.09 г./;
изменен с Решение№188, взето с протокол №26 от 31.08.20112г.; 
Максималната  квадритура  на  преместваемите  съоръжения  е  до  80  кв.м.,
едноетажни с височина до 3.50 м.

РАЗДЕЛ III

Изисквания при поставяне на преместваеми съоръжения

Чл. 4.(1). Върху части от тротоари и площадни пространства се разрешава
поставянето на преместваеми съоръжения по чл. 3(2)1, както и телефонни кабини,
спирконавеси и елементи на градското обзавеждане без ВиК връзки.

(2)  Преместваемите  съоръжения  по  чл.3(2)2  се  поставят  само  върху
свободни площи от имоти и за тях се разрешава изграждане на Ел и ВиК връзки и
септични  ями,  при  спазване  на  санитарно-хигиенните  изисквания  и
действуващата нормативна уредба.

(3) Изградените връзки и съоръжения са временни и се премахват за сметка
на  ползвателя  след  изтичане  на  договорните  отношения,  като се  възстановява
първоначалното състояние на терена.

Чл.5(1) Забранява се разполагането на :
1. Сергии и маси извън границите на определените за това терени
2.  Всички  видове  съоръжения  с  изключение  на  маси  и  сергии  в

обслужващите сервитути на инженерните съоръжения
3.  Всички  видове  преместваеми  съоръжения,  когато  закриват  входове,

витрини, затрудняват или възпрепятстват пешеходния поток и обслужването на
обектите в тях.

4.  На  всички  видове  преместваеми  съоръжения  в  училищни  дворове,  с
изключение на тези за книжарски стоки. 

РАЗДЕЛ IV
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Ред за разрешаване на преместваеми съоръжения върху държавни и общински
поземлени имоти

Чл.  6.(1)  Преместваемите  съоръжения  по  чл.  3  се  разполагат  върху
поземлени имоти,  публична и  частна  общинска  и  държавна  собственост,  при
спазване изискванията на действащата нормативна уредба и настоящата наредба,
въз основа на одобрени схеми

1.  Разполагането  на  преместваеми  съоръжения  върху  имоти  държавна
собственост се извършва след съгласуване с областния управител и одобрение от
главния архитект на Общината съгласно разпоредбите на чл.56 от ЗУТ 

(2). Схемата по ал.1 се изготвя по предложение на кмета (наместника) на
населеното  място  и  обхваща  цялото  населено  място.  В  това  предложение  се
изяснява вида и характера на съоръженията в зависимост от необходимостта от
търговско и обществено обслужване на населението.

(3). Схемата се изработва от компетентни технически лица чрез възлагане
от кмета (наместника) на населеното място, за сметка на инвеститора.

(4).  Схемата  се  изготвя  върху картен материал  в  мащаба  на  действащия
подробен устройствен план. На схемата се обозначават местата за разполагане на
единични  и  групи  съоръжения,  размерите  им  и  разстояния  до  регулационни
линии, огради, бордюри, чупки и други характерни кадастрални подробности.

Към схемата в легенда се изяснява характера и вида на съоръженията. 
Тя се представя в три екземпляра ( три броя комплектовани папки) 

(5) Схемата се съгласува с КАТ, В и К, ЕР ЕАД и с ЛКС за съоръженията по
чл.3(2) 2..

(6). Схемата се  одобрява от главния архитект и се утвърждава с решение на
общинския съвет.

Чл. 7(1) В случай че след разгласяване с обява в общината и в кметството на
съответното населено място и по друг подходящ начин до кмета на общината
постъпват две и повече молби за наемането на общински терени  за разполагане
на преместваеми съоръжения  по одобрена схема ,  отдаването  им под  наем се
извършва след провеждане на търг или конкурс по реда на  НРПСУРОИ на ОБС
Куклен. 

(2). Кметът на общината издава разрешение за поставяне на 
преместваеми съоръжения на името на спечелилия търга  или конкурса или на
лицето, подало молба за наемането на имота. 

(3) . Разрешението за поставяне се отнема в случай, че не бъдат 
заплатени две и повече месечни наемни вноски.  

Чл.8. Лицата,  получили разрешение за поставяне изготвят за своя сметка
проект за преместваемото съоръжение съгласно действащата нормативна уредба,
който след съответните съгласувания се одобрява от Главния архитект и се издава
разрешение за поставяне.
Чл.8а / нов , приет с Решение № 250 , взето с протокол № 33 /27.02.09 г./ 
(ал. 1) Отменя се разрешение за поставяне, когато се установи, че преместваемото
съоражение е поставено в отклонение от одобрената от главния архитект схема,
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от одобрения ТИП и от самото разрешение за поставяне. Отмяната е основание за
едностранно прекратяване на сключения с общината договор без предизвестие.
(ал. 2) В случаите на ал. 1, ако преместваемото съоръжение не бъде премахнато
доброволно  от  поставилия  го,  то  се  премахва  по  реда  на  Наредбата  за
принудително  изпълнение  на  заповеди  за  поправяне,  заздравяване  или
премахване на строежи или части от тях на територията на община Куклен.

РАЗДЕЛ V

Ред за разрешаване на преместваеми съоръжения върху частни поземлени имоти
                               

Чл. 9. Преместваемите съоръжения се разполагат върху поземлени имоти-
частна собственост при спазване на изискванията и ограниченията на настоящата
наредба, въз основа скица с виза от Главния архитект.  

Чл.10. Изработването и съгласуването на проектите се извършва по реда на
чл. 8.

РАЗДЕЛ VІ

 (Нов приет с реш. № 732/30.01.2015г.)

Ред за разрешаване на поставяне на рекламни, информационни и монументално-
декоративни елементи ( паметници, паметни плочи и др.)

Чл.10а. С този член се урежда реда за  подаване на предложения и вземане на
решения от Общинския съвет Куклен, за изграждане на рекламни, информационни и
монументално-  декоративни  елементи  (паметници,  паметни  плочи  и  други)  на
територията на община Куклен, както и правата и задълженията на общинските органи.
        ал.1. За изграждане на рекламни, информационни и монументално - декоративни
елементи (паметник, паметни плочи и други)  е необходимо:

1. Писмено предложение до Общински съвет - Куклен;
2. Решение на Общински съвет - Куклен.
ал.2.Писменото  предложение  до  Общинския  съвет  за  изграждане  на  рекламни,

информационни  и  монументално  -  декоративни  елементи  представлява  мотивирано
искане от:

1. Кмета на общината;
2. Председател на група общински съветници в Общинския съвет;
3. Кметските наместници на населените места;
4. Ръководствата на обществени, стопански, научни, културни, неправителствени и

други организации;
5. Инициативни граждански комитети, създадени  по действащото законодателство. 
 ал.3. Искането  по  ал.  2,  ако  е  за  съоръжение,  което  ще  промени   градската

структура трябва да бъде придружено от Протокол - становище на Експертен  съвет по
устройство  на  територията,  в  който  се  включват:  художници,  архитекти,  дейци  на
културата,  общественици  и  др.  Ако  мястото,  на  което  ще  се  постави  рекламни,
информационни  и  монументално-  декоративни  елементи,  мемориалния  знак  или
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художествената  пластика  е  частна  собственост,  задължително  е  наличие  изрично
писмено съгласие  на собственика на имота.

Мемориални  места  и  обекти  (паметници,  паметни  плочи,  монументално-
декоративни структури и  елементи  и  други),  свързани с  исторически  събития и/или
личности, се разрешават по реда на Закона за устройство на територията след решение
на общинския съвет и съгласуване с Министерството на културата. За мемориалните
места и обекти със статут на единични или групови недвижими културни ценности и за
строежите в техните граници и охранителни зони се прилагат изискванията на Закона за
културното наследство. Ремонтни, консервационни, реставрационни и други дейности
върху военни паметници, както и изграждането на нови се извършват при условията и
по реда на Закона за военните паметници, съгласно чл. 62, ал. 8 от Закона за устройство
на територията.

ал.  4. В  случаите,  в  които  община  Куклен  участва  със  собствени  средства  в
проектирането  и/или  изграждането  на  рекламни,  информационни  и  монументално-
декоративни елементи, мемориалния знак или художествената пластика, авторът им се
определя след конкурс, обявен от Кмета на общината, след решение на Общински съвет.
В  журито  се  включват  художници,  архитекти,  дейци  на  културата,  общественици  и
др.Резултатите от конкурса се обнародват в поне един местен ежедневник.

ал.  5.   В  случаите,  когато  община  Куклен  не  участва  със  собствени  средства  в
проектирането  и/или  изграждането  на  рекламни,  информационни  и  монументално-
декоративни елементи (паметника, мемориалния знак или художествената пластика), не
се провежда конкурс, като Експертен  съвет по устройство на територията  представя
становище за  синтеза с градската среда; както и се предоставя становище от Комисия,
назначена  от  Кмета,  с  участници  в  същата  на  художници,  архитекти,  дейци  на
културата, общественици и др.

ал.  6. Проектите  за  рекламни,  информационни  и  монументално-  декоративни
елементи ( паметници) се публикуват в интернет страницата на Общината, а техен макет
се излага на обществено достъпно място за срок не по-кратък от един месец от датата на
искането, с оглед провеждане на обществен дебат върху качествата на проекта.

ал. 7. Общественият дебат представлява обществено обсъждане, проведено съгласно
чл.  127,  ал.  1  от Закона за  устройство на територията и се  подпомага от Общинска
администрация.

ал. 8. Искането за изграждане на монументално-декоративен елемент   придружено
с  протокола  от  обществено  обсъждане   се  внася  за  разглеждане  на  заседание  на
Общински съвет.

ал.  9.  Решението  на  Общинския  съвет  за  изграждане  и  поставяне  на  рекламни,
информационни  и  монументално-  декоративни  елементи,  структури  и  елементи  в
публични пространства, в урбанизирани и извънселищни територии и на територията на
община  Куклен,  се  взема  с  мнозинство  повече  от  половината  от   общия  брой  на
общинските съветници. Ако предложението не получи необходимия брой гласове, ново
предложение за същия обект може да се направи най-рано след 1 година.  

С  решението  Общинският  съвет  се  произнася  и  по  въпроса  за  източника  на
финансиране и необходимите средства за изграждане им.

ал.  10.  Кметът  на  Общината  изготвя  и  поддържа  регистър  на  паметниците  на
територията на община Куклен. Регистърът се утвърждава от Общинския съвет. 

Кметът  на  Общината  или  упълномощено  от  него  лице  упражнява  контрол  по
изграждането  и  пряко  отговаря  за   управление  и  опазването  на  паметниците,
мемориалните знаци или художествените пластики, на територията на Общината.
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ал. 11. Всички рекламни, информационни и монументално - декоративни елементи
(паметници, мемориални знаци или художествени пластики), изградени със собствени
средства на Общината, са публична общинска собственост. 

РАЗДЕЛ VIІ

Административно - наказателни разпоредби

Чл.11.Наказва се с глоба от 50 (петдесет) лева до 250 (двеста и петдесет)
лева, ако не подлежи на по-тежко наказание длъжностно лице, което:

1.  Не изпълни изцяло или частично задълженията,  възложени му от тази
наредба

2. Не изпълни писмено нареждане на по-горестоящ административен орган
3. Не издаде в срок съответния административен акт или документ
4. Не се произнесе в 30-дневен срок по молба или предложение за издаване

на административен акт или по жалба по такъв
5.  Не  препрати  в  седемдневен  срок  жалба  или  протест  срещу

административен акт на по-горестоящия административен орган
6. Разпореди или допусне да бъдат извършени монтажни работи или бъдат

поставени преместваеми съоръжения в нарушение (отклонение) от наредбата
7. Съгласува, одобри или утвърди документи в нарушение (отклонение) от

наредбата
8. Не вземе своевременно мерки за предотвратяване на незаконно поставяне

на преместваемо съоръжение, ако бъде известен за това.
9. Разреши да бъдат свързани инженерните мрежи с незаконно поставено

преместваемо съоръжение. Същото се отнася и за доставчикът на електроенергия
Чл. 12. Наказва се с глоба от 50 ( петдесет) до 500 ( петстотин) лева, ако не

подлежи на по-тежко наказание този, който:
1. Извършва  дейност  по  поставяне  на  преместваемо  съоръжение  в

нарушение              ( отклонение) от настоящата наредба
2.  Не изпълни писмено нареждане на административен орган по реда на

тази наредба
3. Постави незаконно преместваемо съоръжение и не го премахне след като

бъде писмено предупреден от административния орган, че извършва незаконна
дейност

4.  Не извърши възстановителни работи по чл.4(3)  и не отстрани за своя
сметка  нанесените  повреди  вследствие  на  осъществената  от  него  незаконна
дейност.

Чл. 13. За други нарушения по тази Наредба, ако деянието не подлежи на
по-тежко наказание, глобата е от 50 (петдесет) до 500 ( петстотин) лева.

Чл.14. (1). Наказателните постановления се издават от кмета на Общината
въз  основа  на  констативен  акт,  установяващ  нарушението,  съставен  от
упълномощеното длъжностно лице- специалист КРИС.
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(2).  Установяването  на  нарушенията  и  издаването  на  наказателните
постановления се извършва по реда на ЗАНН.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1.  До  шест  месеца  от  приемането  на  настоящата  Наредба  ,  кметовете
( кметските наместници) на населените места да представят нови схеми съгласно
чл. 6. 

§2.  За съществуващите обекти с временен градоустройствен статут , които
не са включени в новата схема действат разпоредбите на § 17 от ЗУТ. 

§3. По реда и сроковете на предходните параграфи подлежат на премахване
съоръженията, установени в нарушение на чл. 6 , ал. 1.

§4. Тази Наредба е изготвена съгласно чл. 56 от ЗУТ. 
§5. Нов приет с  реш.  № 732/30.01.2015г. За неуредени в настоящата Наредба въпроси

Общинският съвет приема отделни решения. 
    §6.  Нов приет с  реш.  № 732/30.01.2015г. В срок от една година след приемането на

наредбата,  Общинска  администрация  се  задължава  да  направи  пълен  опис  на
съществуващите  паметници,  мемориални  знаци  или  художествени  пластики  на
територията на общината. 

    § 7. Нов приет с реш. № 732/30.01.2015г. Наредбата е приета на заседание на Общински
съвет - Куклен, проведено на 30.01.2015 г.

Наредбата е приета с Решение № 8  Протокол № 5 / 07.11.2001 год. на ОбС
КУКЛЕН и влиза в сила 10 дни след обявяването й.

Кметовете (кметските наместници) на населените места се задължават да
огласят Наредбата 10 дни след обявяването й.
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