
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАВАРНА 

 

 

НАРЕДБА  № 1 
за осигуряване на обществения ред, опазване на околната среда и 

собствеността на територията на Община Каварна 
приета с решение № 51 по  протокол № 6 от 1.03.2016 г., изм. с Решение № 6 от 

23.01.2017 г. на Административен съд – Добрич, в сила от 20.02.2017 г., изм. с 

Решение № 330 по протокол № 25 от 25.07.2017 г., изм. с Решение № 303 от 

10.07.2017 г. на Административен съд – Добрич, в сила от 08.08.2017 г., 

изменена с Решение № 446 от 14.11.2017 г. на Административен съд – Добрич, в 

сила от 05.12.2017 г., изменена с Решение № 366 от 08.10.2019 г. на 

Административен съд – Добрич.  

 

 

Глава първа 
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 
Чл. 1. С тази наредба се определят реда, условията и специалните 

изисквания за задълженията на гражданите, стопанските организации, 

институциите, фирмите, учрежденията и кооперациите по спазване на 

обществения ред, пожарната безопасност, опазването на околната среда, 

общественото и частно имущество и поддържане чистотата на територията 

на общината. 

Чл. 2. Наредбата има действие и е задължителна за всички 

физически и юридически лица, живеещи, извършващи дейност или 

пребиваващи на територията на общината. 

Чл. 3. С наредбата се създават условия за превенция на нарушенията 

на обществения ред и се определят санкции за техните извършители. 

 

Глава втора 
ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И    
       СПОКОЙСТВИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ 

 
Чл. 4. (1) Забранява се извършването на дейности от стопански, 

битов и друг характер, предизвикващи шум, отделяне на прах, вибрации, 

излъчвания, дразнещи миризми, замърсявания и други, които са вредни 

и/или неприятни за гражданите в разрез с допустимите норми. 

(2) Забранява се извършването на дейности от битов и стопански 

характер в жилищните сгради и в близост до тях, с които се нарушава 

спокойствието на живущите в часовете: 
1. в делнични дни - от 14.00 до 16.00 часа и от 22.00 до 08.00 часа;  

2. в почивни и празнични дни от 14.00 до 16.00 и от 21.00 до 09.00 

часа. 

(3) Забранява се нарушаването на обществения ред и спокойствието 

на гражданите при провеждането на сватбени, семейни и други частни 

събития на места  - общинска собственост като тротоари, площади, улици, 
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междуселищни пространства, градини, паркове и други територии, както и 

в открити частни имоти. 

(4) На обществени и на други места, където това би застрашило 

живота, здравето и спокойствието на гражданите се забранява:  

1. частичното или трайното премахване, зазиждане, заключване, 

преграждане или извършване на други конструктивни и архитектурни 

изменения на временни или постоянни евакуационни врати, входове, 

изходи, коридори, стълбища, асансьори и други помещения. 

2. извършването на всякакви действия, с които се възпрепятстват 

преминаването на специализирани автомобили за пожарогасителни и 

спасителни дейности;              

3. употребата на пиротехнически изделия и други запалителни 

материали, паленето на огън и хвърляне на неугасени предмети; 

4. носене или ползване на хладно, пневматично, огнестрелно или 

газово оръжие, освен когато се касае за културни и спортни нужди или 

други, разрешени от закона действия или след получено с разрешение на 

оправомощените органи по предвидения от закона ред; 

5. изстрелване, хвърляне или изпращане на разстояние на предмети, 

материали или субстанции, създаващи опасност за здравето и живота на 

гражданите и стрелбата с пневматично оръжие;  

6. поставянето и използването на външни озвучителни уредби извън 

туристически, културни и спортни обекти; 

7. влизането и пребиването на територията на общински обекти на 

лица, прикриващи частично или напълно лицата си по начин, който ги 

прави неразпознаваеми за идентификация от пръв поглед.  

(5) На обществени места се забранява скандалното поведение, 

използването на неприлични изрази и действия, нарушаващи установения 

ред, морал и благоприличие. 

(6) Забранява се внасянето и консумирането на алкохол, 

тютюнопушене и употребата на наркотични вещества в обекти, където се 

провеждат спортни, културни, религиозни и др. масови мероприятия, в 

учебни и медицински заведения и на други обществени места. 

(7) Забранява се предлагането и рекламирането на наркотични и 

психотропни средства. 

(8) Забранява се спане по пейки или на земята в паркове, градини, в 

автогарата и на други обществени места. 

(9) Забранява се просията и извършването на нерегламентирани 

дейност по събиране на парични средства на открити обществени места и в 

административните сгради. 

(10) Носенето или използването на хладно, пневматично, газово или 

огнестрелно оръжие, освен в случаите, когато се касае за охрана на масови 

мероприятия или други разрешени от закона действия, след представяне на 

съответните документи, издадени от оправомощените органи по 

предвидения от закона ред.  
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 (11) При нарушение по предходните алинеи на виновните лица се 

налага наказание глоба в размер от 20 до 100 лв. 

(12) При повторно нарушение на виновните лица се налага наказание 

глоба в размер от 100 до 500 лв. 

Чл. 5. (1) Забранява се на управителите и персонала на питейни  и 

увеселителни заведения: 

1. сервирането на алкохол на посетители във видимо нетрезво 

състояние и на лица под 18 години; 

2. да проявяват етническа дискриминация. 

(2) При нарушение по предходната алинея на виновните лица се 

налага наказание глоба в размер от 50 до 200 лв. 

(3) При повторно нарушение на виновните лица се налага наказание 

глоба в размер от 200 до 500 лв. 

Чл. 6. (1) Забранява се на управителите и персонала на търговски 

обекти продажбата и сервирането на алкохол и тютюневи изделия на лица 

под 18 години. 

(2) При нарушение на предходната алинея на виновните лица се 

налага глоба или имуществена санкция от 2000 до 4000 лв., ако не подлежи 

на по-тежко административно наказание по специален закон или деянието 

не съставлява престъпление. При повторно нарушение се предприемат 

принудителни мерки за временно спиране на дейността за определен срок, 

но не по-дълъг от една година. 

Чл. 7. (1) При ползване на обществения транспорт са забранени: 

пушенето, употребата на алкохол, хвърлянето на отпадъци, викането, 

свиренето, нарушаване спокойствието на водача на превозното средство и 

на останалите пътници по какъвто и да е начин, както и качването на 

пътници в явно нетрезво състояние. 

(2) При нарушение по предходната алинея на виновните лица се 

налага наказание глоба в размер от 20 до 100 лв. 

(3) При повторно нарушение на виновните лица се налага наказание 

глоба в размер от 100 до 500 лв. 

Чл. 8. (1) (обявена за нищожна с Решение № 303 от 10.07.2017 г. на 

Административен съд – Добрич, в сила от 07.08.2017 г.)  
(2) (обявена за нищожна с Решение № 303 от 10.07.2017 г. на 

Административен съд – Добрич, в сила от 07.08.2017 г.)  
(3) (обявена за нищожна с Решение № 303 от 10.07.2017 г. на 

Административен съд – Добрич, в сила от 07.08.2017 г.)  
(4) (обявена за нищожна с Решение № 303 от 10.07.2017 г. на 

Административен съд – Добрич, в сила от 07.08.2017 г.)  
(5) (обявена за нищожна с Решение № 303 от 10.07.2017 г. на 

Административен съд – Добрич, в сила от 07.08.2017 г.)  
 

 

Глава трета 
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УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА 
СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА И ОРГАНИЗИРАНЕТО 

НА ПРОЯВИ ЗА ДЕЦА НА ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА 
 

Чл. 9. (1) Родителите, настойниците, попечителите или другите лица, 

които полагат грижи за дете, са длъжни да го придружават на обществени 

места след 20,00 часа, ако детето не е навършило 14-годишна възраст, 

съответно след 22,00 часа, ако детето е навършило 14 години, но не е 

навършило 18-годишна възраст. 

(2) Ако родителите,  попечителите или другите лица, които полагат 

грижи за дете, не могат да го придружат, те са длъжни да осигурят 

пълнолетно дееспособно лице за негов придружител на обществени места 

след 22,00 часа, ако детето е навършило 14-годишна възраст, но не е 

навършило 18-годишна възраст,  снабдено с писмен документ за изразено 

съгласие от някое от посочените лица. 

 (3) Родител, настойник, попечител или друго лице, което полага 

грижи за дете, което наруши ал.1, или родител, попечител или друго лице, 

което полага грижи за дете, което не осигури придружител по ал. 2 се 

наказва с глоба от 300 до 500 лв., а при повторно нарушение – с глоба от 

500 до 1000 лв. 

Чл. 10. (1) Забранява се на собствениците, наемателите, 

управителите да допускат в управляваните от тях развлекателни заведения 

лица, ненавършили 14 години след 20.00 часа, както и лица от 14 до 18 

години след 22.00 часа без родител, настойник, лица, които полагат грижи 

или  придружител.  

(2) Който допусне дете в управляван от него търговски обект в 

нарушение на ал. 1 се наказва с глоба от 2000 до 5000 лв., а при повторно 

нарушение – с глоба или имуществена санкция от 5000 до 8000 лв. 

          Чл. 11. (1) Забранява се допускането на деца до обекти, в които се 

представят програми с еротично съдържание. 

(2) Забранява се продажбата на еротични издания и материали в 

близост до учебни заведения и излагането им на открито в търговските 

обекти и на обществени места. 

(3) При нарушение по предходната алинея на виновните лица се 

налага наказание глоба в размер от 500 до 1000 лв. 

(4) При повторно нарушение на виновните лица се налага наказание 

глоба в размер от 1000 до 2000 лв.  

Чл. 12. (1) Забранява се продажбата на алкохол, тютюн и тютюневи 

изделия на  територията на детски, учебни и здравни заведения и на 

разстояние 10 м от дворовете. 

(2) Забранява се тютюнопушенето в сградата на училищата, детските 

заведения и прилежащите им дворове. Директорите на заведенията са 

длъжни да осъществяват организация по контрола за спазването на 

забраната. 
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(3) При нарушение по предходните алинеи на виновните лица се 

налага наказание глоба в размер от 50 до 100 лв. 

(4) При повторно нарушение на виновните лица се налага наказание 

глоба в размер от 100 до 500 лв.  

Чл. 13. (1) В заведения, където се провеждат спортни прояви, 

дискотеки и други забавления, организирани за деца, се забранява 

употребата на алкохол. 

(2) На организаторите, собствениците или ползвателите на 

заведенията, допуснали нарушение по предходната алинея, както и на 

лицата употребяващи алкохол по време на мероприятието, се налага глоба 

от 50 до 200лв. 

(3) При повторно нарушение на виновните лица се налага наказание 

глоба в размер от 200 до 500 лв.  

Чл. 14. (1) Собствениците, наемателите или ползвателите на 

търговски обекти, кина и театри определят конкретните условия за достъп 

на деца в тях и контролират тяхното изпълнение.  

(2) Условията по ал. 1 се определят съобразно броя на децата, 

спецификата на обекта или вида на проявата. 

(3) Информация за максималния капацитет на обекта и за условията 

по ал.1 се осигурява на видно за клиентите място при започване на 

търговска дейност. 

(4) При нарушение по предходните алинеи на виновните лица се 

налага наказание глоба в размер от 50 до 100 лв. 

(5) При повторно нарушение на виновните лица се налага наказание 

глоба в размер от 100 до 500 лв.  

Чл. 15. (1) Лицата по чл. 14 разработват план за действие при 

възникване на ситуации, застрашаващи безопасността на лицата, 

намиращи се в търговските обекти, кина и театри.  Неразделна част от 

плана е план-схема за евакуация, указваща всички съоръжения, входове, 

изходи, евакуационни и аварийни изходи, водоизточници за пожарогасене 

и други. 

(2) Планът по ал. 1 се предоставя на РУ на МВР, РСПБЗН и отдел 

„Закрила на детето” при дирекция „Социално подпомагане” преди 

започване на търговска дейност, както и след всяко преустройство, с което 

се променя план-схемата. 

(3) План-схемата за евакуация на обекта се поставя на видни за 

клиентите места по пътя на евакуацията. 

(4) При нарушение по предходните алинеи на виновните лица се 

налага наказание глоба в размер от 50 до 200 лв. 

(5) При повторно нарушение на виновните лица се налага наказание 

глоба в размер от 200 до 500 лв.  

Чл. 16. (1) Лицата по чл. 14 и чл. 15, чиито обекти се посещават от 

деца, предприемат необходимите действия за осигуряване безопасността 

на децата и недопускане на инциденти, както и: 

1.  не допускат превишаване на максималния капацитет на обекта; 
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2. осигуряват достатъчно на брой и с необходимата пропускателна 

способност обозначени евакуационни изходи на обекта и безпрепятствен 

достъп до тях; 

3.  назначават отговорник по охраната на обекта; 

4. осигуряват охраняващи обекта лица, съобразно броя на децата, 

спецификата на обекта и вида на проявата. 

(2) Отговорникът по охраната на обекта: 

1.  ръководи и контролира охраната му; 

           2.  организира и контролира пропускателния режим; 

3.  не допуска в обекта: 

а) лица без документ за самоличност или ученическа лична карта; 

б) лица, които носят оръжие, други общоопасни средства, 

наркотични вещества или други упойващи вещества; 

в) лица във видимо нетрезво състояние или под влияние на други 

упойващи вещества; 

г) лица, които отказват да бъдат проверени. 

5. предприема други необходими действия по осигуряване 

безопасността на децата; 

6.  взаимодейства при необходимост с органите на Министерството 

на вътрешните работи и с други компетентни държавни и общински 

органи. 

(3) При нарушение по предходните алинеи на виновните лица се 

налага наказание глоба в размер от 50 до 200 лв. 

(4) При повторно нарушение на виновните лица се налага наказание 

глоба в размер от 200 до 500 лв.  

Чл. 17. (1) Лицата, които провеждат организирани прояви за деца на 

обществени места осигуряват реда и безопасността преди, по време и след 

провеждането им, като: 

1.  уведомяват РУ на МВР и РС„ПБЗН” не по-късно от 24 часа преди 

обявения начален час на проявата, като посочват и времетраенето й; 

2.  осигуряват охрана, медицинско обслужване, а при необходимост  

и транспорт; 

3. отлагат или прекратяват незабавно мероприятието при 

установяване на обстоятелства, застрашаващи непосредствено 

безопасността на децата, за което уведомяват РУ на МВР и другите 

компетентни държавни и общински органи. 

(2) При нарушение по предходната алинея на виновните лица се 

налага наказание глоба в размер от 50 до 200 лв. 

(3) При повторно нарушение на виновните лица се налага наказание 

глоба в размер от 200 до 500 лв.  

Чл. 18. (1) Когато организираната проява е свързана с 

придвижването на група от деца, организаторите определят ръководител 

на групата и придружители. 

(2) Броят на придружителите се определя от ръководителя на групата 

съобразно броя на децата и специфичните им нужди. 
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(3) Ръководителят на групата и придружителите: 

1. предприемат необходимите мерки и действия за осигуряване 

безопасността на децата в посещавания обект и зоната около него; 

2. при възникване на опасност търсят съдействие от компетентните 

държавни и общински органи. 

(4) По време на проявата придружителите изпълняват 

разпорежданията на ръководителя на групата. 

(5) При нарушение по предходните алинеи на виновните лица се 

налага наказание глоба в размер от 50 до 200 лв. 

(6) При повторно нарушение на виновните лица се налага наказание 

глоба в размер от 200 до 500 лв.  

 
Глава четвърта 

ОПАЗВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ, 
ИНФРАСТРУКТУРА И ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН РЕД И 

ЧИСТОТАТА ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНА И 
СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ 

 
Чл. 20. (1) Забранява се:  

1. разкопаването или промяната състоянието на улици, тротоари, 

зелени площи и друго общинско имущество без предварително писмено 

разрешение за това от съответните общински органи и съгласуване на 

временната организация на движението с РУ на МВР, освен при аварийни 

случаи, при които общинските служби, органите на полицията, РС„ПБЗН” 

и Бърза помощ трябва да се уведомят непосредствено преди започване на 

разкопаването; 

2. извършването на действия, с които се замърсяват или повреждат 

сградите, улици, тротоари, площади, паркове, градини, пазари, зелени 

площи, осветителни тела, паметници на културата, декоративни елементи, 

афишни места, пътни съоръжения и принадлежности на уличната, пътната 

и алейната мрежа (знаци, табели, ограждения, пейки, съоръженията на 

автобусните спирки и други) или се ограничава достъпа до тях; 

3. поставянето на недобре закрепени сандъчета, саксии и други 

предмети по балконите и прозорците, такива които имат неестетичен 

външен вид или представляват опасност за преминаващите граждани; 

4. разместването и повреждането на пейки, съдове за отпадъци, 

надписи, пътни и други знаци и табели, съоръжения и друго общинско 

имущество за общо ползване, писането и рисуването по оградите и по 

стените на сградите; 

5. лепенето на афиши, плакати, обяви, реклами, некролози, 

агитационни материали и други  извън определените за целта места, както 

и изграждането на трайни конструкции за рекламна цел без разрешение  на 

кмета; 
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6. унищожаването и повреждането на реклами, нагледни материали, 

политическа украса, знамена, плакати и други, поставени на определените 

за тази цел места;  

7. ползването на съоръжения по детски площадки и детски заведения 

от лица над 14 годишна възраст;  

8. използването или ограждането на терени – общинска собственост 

с цел засаждане на зеленчукови култури или отглеждането на животни при 

липса на правно основание - договор за наем и др.;  

9. вземането на пясък от плажната ивица или от детски площадки на 

територията на община Каварна;   

10. складирането на вещи и материали по тротоарите и под 

електропроводи в населени места. 

(2) При нарушение по предходната алинея на виновните лица се 

налага наказание глоба в размер от 50 до 200 лв. 

(3) При повторно нарушение на виновните лица се налага наказание 

глоба в размер от 200 до 500 лв.  

Чл. 21. (1) Собствениците и ръководителите на фирми, извършващи 

строително-монтажни работи се задължават да ограждат, осветяват и 

обезопасяват строителните площадки и местата около тях, да поставят 

предупредителни и указателни знаци, да уреждат строителните площадки в 

съответствие с даденото разрешение.  

 (2) Всеки собственик, инвеститор и ръководител на фирма е 

длъжен да отбележи на видно място върху обекта, на който се 

извършват строително-монтажни дейности, табела, указваща името, 

адреса и телефона си, номера и датата на издаденото разрешение, 

срока. 

(3) При нарушение по предходната алинея на виновните лица се 

налага наказание глоба в размер от 50 до 200 лв. 

(4) При повторно нарушение на виновните лица се налага наказание 

глоба в размер от 200 до 500 лв.  

Чл. 22. (1) Части от улични платна и тротоари, както и свободни 

общински терени, могат да се ползват временно за строителна площадка с 

разрешение от общинските органи след заплащане на такса. При същите 

условия кметът на общината разрешава обособяване на паркоместа за 

нуждите на юридически и физически лица с обществено значими 

дейности. 

(2) При нарушение по предходната алинея на виновните лица се 

налага наказание глоба в размер от 200 до 500 лв. 

(3) При повторно нарушение на виновните лица се налага наказание 

глоба в размер от 500 до 1 000 лв.  

Чл. 23. (1) Лицата, които извършват строителни и ремонтни работи 

върху уличното платно, следва да са навършили пълнолетие и да са 

облечени през деня с оранжев работен костюм или сигнална оранжева 

жилетка, а през нощта да носят към облеклото си светлоотразяващи 

елементи. 
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(2) При нарушение по предходната алинея на виновните лица се 

налага наказание глоба в размер от 50 до 200 лв. 

(3) При повторно нарушение на виновните лица се налага наказание 

глоба в размер от 200 до 500 лв. 

Чл. 24. (1) Ръководителите на фирми, учреждения и организации са 

длъжни да не създават условия и предпоставки за извършване на 

нарушения и възникване на пожари и аварии в стопанисваните от тях 

обекти. 

(2) При нарушение по предходната алинея на виновните лица се 

налага наказание глоба в размер от 50 до 200 лв. 

(3) При повторно нарушение на виновните лица се налага наказание 

глоба в размер от 200 до 500 лв. 

Чл. 25. (1) Превозването на строителни материали, отпадъци 

или насипни материали се извършва с превозни средства, снабдени с 

контейнери или добре уплътнени каросерии и здрави покривала. 

(2) При нарушение по предходната алинея на виновните лица се 

налага наказание глоба в размер от 50 до 200 лв. 

(3) При повторно нарушение на виновните лица се налага 

наказание глоба в размер от 200 до 1000 лв. 

Чл. 26. (1) При извършване на строителна или строително-

ремонтна дейност в благоустройствени райони извозването на 

отпадъците се извършва до края на работния ден. 

(2) При нарушение по предходната алинея на виновните лица се 

налага наказание глоба в размер от 50 до 200 лв. 

(3) При повторно нарушение на виновните лица се налага 

наказание глоба в размер от 200 до 1000 лв. 

Чл. 27. (1) Стоварване и съхраняване на строителни разтвори и 

материали на общински терени се извършва само в съдове, 

контейнери и на площадки, разрешени от общината.   

(2) При нарушение по предходната алинея на виновните лица се 

налага наказание глоба в размер от 50 до 200 лв. 

(3) При повторно нарушение на виновните лица се налага 

наказание глоба в размер от 200 до 1000 лв. 

Чл. 28. (1) След окончателното завършване на строителната или 

строително-монтажната дейност, строителят е длъжен да възстанови 

естетичния вид на използваните площадки и щетите на околната 

среда, възникнали от транспорта, съхранението на материалите и от 

строителната дейност. 

(2) При нарушение по предходната алинея на виновните лица се 

налага наказание глоба в размер от 50 до 200 лв. 

(3) При повторно нарушение на виновните лица се налага 

наказание глоба в размер от 200 до 1000 лв. 

Чл. 29. (1) Забранява се: 

1. изхвърлянето на строителни отпадъци извън определените от 

общината места; 



 10

2. отвеждането на води от строителни площадки и бетонови 

възли извън отточните шахти; 

3. поставянето на фургони без разрешение на общината и извън 

районите на строителните обекти; 

4. пътно-ремонтна дейност, прокарване на комуникации и други 

подобни без разрешение от общината и без подходящо обезопасяване 

и сигнализация, като организацията, извършваща дейността се 

задължава да възстанови естетичния вид на обекта в определен от 

общината срок. 

5. изземването на пръст, пясък и други инертни материали на 

територията на община Каварна. 

(2) При нарушение по предходната алинея на виновните лица се 

налага наказание глоба в размер от 100 до 200 лв. 

(3) При повторно нарушение на виновните лица се налага 

наказание глоба в размер от 200 до 1000 лв. 

 

Глава пета 
       ТРАНСПОРТ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО 

 
Чл. 30. Общинският съвет по предложение на кмета на общината 

определя: 

 (1) Райони, пътища или части от пътища и зони за платено 

паркиране в определени часове на денонощието. 

(2) Местата за платено паркиране по ал. 1 се обозначават с пътни 

знаци, пътна маркировка и надписи, чрез които се указват условията за 

паркиране. 

(3) Цена за паркиране. 

Чл. 31. (1) Забранява се:  

1. преминаването, престоя, паркирането на ППС по зелените 

площи и пешеходните зони, парковете, както и по  тротоарите, с 

изключение на превозните средства на Спешна медицинска помощ, 

Полиция, Пожарна безопасност и защита на населението, ВиК, 

„ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” при изпълнение на служебните им задължения;  

2. по централната пешеходна зона ППС на търговските обекти, 

банките, други институции и гражданите, живущи в този район, могат да 

се движат след получаване на пропуск срещу заплащане, издаден от кмета 

на общината. Пропуск се издава само за автомобили с максимално общо 

тегло до 3,5 т. Указаните в пропуска маршрути, време и движението с 

безопасна скорост са задължителни за водачите; 

3. автомобили с максимално общо тегло до 3,5 т. не могат да 

зареждат търговски и други обекти по пешеходната зона в часовия 

интервал от 20:00 до 07:00 часа за летния период, и от 18:00 до 08:00 

часа за зимния.  

(2) (отм. - Решение № 6 от 23.01.2017 г. на Административен съд – 

Добрич, в сила от 20.02.2017 г.) 
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(3) (отм. - Решение № 6 от 23.01.2017 г. на Административен съд – 

Добрич, в сила от 20.02.2017 г.) 

Чл. 32. (1) Забранява се местодомуването и паркирането на каравани, 

товарни МПС над 3,5 тона товароносимост, ремаркета над 2 тона, автобуси 

с над 20 пътнически места, земеделски машини и инвентар по улични 

платна, площади, тротоари и зелени площи на територията на общината. 

(2) При нарушение по предходната алиня на виновните лица се 

налага наказание глоба в размер от 50 до 100 лв. 

(3) При повторно нарушение на виновните лица се налага наказание 

глоба в размер от 100 до 500 лв.  

Чл. 33. (1) Забранява се: 

1. ограждането на тротоари и части от улици, алеи, площади и други, 

поставянето на съоръжения и маркировки (графични, цифрови и други 

обозначения) върху същите, без съответното разрешение от Кмета на 

Община Каварна; 

2. изместването на пътни съоръжения, ограничаващи преминаването 

на ППС по улици, площади и други; 

3. движението на нерегистрирани ППС с животинска тяга на 

територията на Община Каварна. Собственикът на такова ППС е длъжен 

да го регистрира в съответното кметство по постоянния си адрес. Със 

заповед на кмета на Община Каварна се определят лицата, които да водят 

регистрите на ППС с животинска тяга, както и реда и условията за 

регистрацията им. Собствениците на такива ППС са длъжни да вземат 

необходимите мерки (поставяне на престилка и др.) за недопускане 

замърсявания от животните;  

4. оставянето без надзор на превозни средства с животинска тяга по 

улиците; 

5. движението на ППС с животинска тяга от септември до март след 

17.00 часа и от април до септември след 20.00 часа; 

6. в превозните средства на градския пътнически транспорт: 

пътуването на лица в явно нетрезво състояние; консумирането на храни и 

напитки; превозването на строителни материали, леснозапалими, 

взривоопасни, токсични и други вещества, обемисти предмети, както и на 

животни, застрашаващи живота и здравето на гражданите; 

7. провеждането без надлежни разрешения (за определено време, 

маршрут за движение, включително и определяне на безопасна скорост) на 

състезания, технически изпитания и демонстрации с автомобили, 

мотоциклети и други МПС, нарушаващи правилата на движение и 

обществения ред; 

 8. движение на товарни автомобили с максимално допустима маса 

над 3.5 тона в централната част на града; 
 9. полагане на неразрешена от общината маркировка, както и 

монтиране на съоръжения с цел запазване на място за паркиране; 

 10.  престоят и паркирането на всички видове превозни средства по 

платната за движение на главната улична мрежа по време на снеговалеж. 
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Водачите на паркирани преди снеговалежа МПС са длъжни незабавно да 

ги преместят, за да се осигури безпрепятствено движение на 

снегопочистващата техника; 

11. движение на непочистени от кал машини; 

12. превозване на насипни материали с превозни средства, 

позволяващи тяхното разпиляване. 

(2) Престоят и паркирането са забранени: 

1. на места, забранени с пътни знаци В27 (”Забранени са престоят и 

паркирането”) и В28 (”Забранено е паркирането”) и с хоризонтална 

маркировка на пътното платно; 

2. на място, където превозното средство създава опасност или 

пречка за движението или закрива от другите участници в движението 

пътен знак или сигнал; 

3. непосредствено до престояващо или паркирано моторно превозно 

средство от страната на движението; 

4. на пешеходни или велосипедни пътеки и на разстояние, по-малко 

от 5 м преди тях; 

5. на кръстовища и на по-малко от 5 м от тях; 

6. в подлези, на мостове, надлези, стеснени участъци от пътя и в 

участъци с ограничена видимост; 

7.  пред контейнерите за събиране на отпадъци. 

8. на разстояние по-малко от 5 м преди и след пожарните хидранти.  

(3) Освен в посочените в ал. 2 случаи паркирането е забранено: 

1. пред входовете на паркове, училища, театри, кина, предприятия, 

както и на други места, където е възможно да излизат или влизат пътни 

превозни средства; 

2. на платното за движение и на тротоара, непосредствено пред 

входовете на жилищни сгради и гаражи, когато затруднява достъпа до тях; 

3. на места, определени за инвалиди; 

4. на спирките на превозните средства от редовните линии за 

обществен превоз на пътници. 

Чл. 34. Забранява се престоя или паркирането на МПС с работещ 

двигател, освен ако работата му е необходима за извършване на товаро 

разтоварна или друга технологична дейност. 

(1) При нарушение по предходната член  на виновните лица се 

налага наказание глоба в размер от 50 до 100 лв. 

(2) При повторно нарушение на виновните лица се налага наказание 

глоба в размер от 100 до 500 лв.  

Чл. 35. Допуска се престой и паркиране на моторни превозни 

средства с максимално допустима маса до 2,5 тона върху тротоарите, само 

на специално обозначените места, ако откъм страната на сградите остава 

разстояние най-малко 2 метра за преминаване на пешеходци. 

Чл. 36. Собствениците, управителите и наемателите на магазини, 

заведения, складове, работилници и други подобни са длъжни да не 

създават препятствия на пешеходците върху прилежащата тротоарна площ. 
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Чл. 37. (1) Пешеходците са длъжни:  

1.  да се движат по тротоарите или банкета на пътното платно; 

2. да пресичат пътните платна за движение на определените за 

целта места (пешеходни пътеки), обозначени с пътен знак Д17 

(„Пешеходна пътека”) и пътна маркировка;  

(2) При нарушение по предходната член на виновните лица се 

налага наказание глоба в размер от 10 до 50 лв. 

(3) При повторно нарушение на виновните лица се налага наказание 

глоба в размер от 50 до 100 лв.  

Чл. 38. (1) Водачът на велосипед е длъжен: 

1. да ползва светлоотразителна жилетка при управлението му извън 

населените места през тъмната част на денонощието и при намалена 

видимост; 

2. да се движи възможно най-близо до дясната граница на платното 

за движение; 

3. да  слиза от велосипеда при преминаване на пешеходна пътека. 

(2) На водача на велосипед е забранено: 

1. да се движи успоредно до друг велосипедист; 

2. да управлява, без да държи кормилото с ръка, както и да освобождава 

педалите; 

3. да се движи в непосредствена близост до пътно превозно средство или 

да се държи за него; 

4. да превозва, тегли или тласка предмети, които пречат на управлението 

на велосипеда или създават опасности или пречки за другите участници в 

движението; 

5. да бъде теглен от друго пътно превозно средство. 

(3). При нарушение по предходните алинеи на виновните лица се 

налага наказание глоба в размер  от 10  до 50 лв.  

(4) При повторно нарушение на виновните лица се налага наказание 

глоба в размер от 50 до 100 лв. 

         

Глава шеста 
ТЪРГОВСКА И ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

 

Чл. 39. (1) Забранява се: 

1. продажбата и сервирането на алкохол на лица в явно нетрезво 

състояние или под  въздействие на упойващи вещества; 

2. рекламирането и продажбата на алкохол и тютюневи изделия по 

време на провеждането на организирани детски и младежки мероприятия; 

3. продажбата на открито на месо, риба, яйца, сладкарски 

произведения, месни и тестени изделия, закуски и млечни продукти; 

4. извършването на търговска дейност на открито без съответното 

разрешение или извън определените за целта места; 

5. излагането и продажбата на стоки, селскостопанска продукция 

извън устроените пазари, тържища, търг. обекти, входни части на 
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жилищни и административни сгради или по земята непосредствено пред 

тях; 

6. провеждането на панаири, сборове, атракционни и други масови 

прояви, поставянето на палатки или други съоръжения извън местата, 

определени за целта от кмета на общината, кмета на кметство или 

кметските наместници; 

7. улични хазартни игри. 

(2) При нарушаване на разпоредбите по ал. 1 на виновните лица се 

налага наказание глоба в размер от 50 до 100 лева 

(3) При повторно извършено нарушение по ал. 1 на виновните лица 

се налага наказание глоба в размер от 100 до 500 лева. 

Чл. 40. (1) Работното време на заведения за хранене и развлечения, 

интернет зали и други подобни е от 06.00 до 24.00 часа. В тези рамки то  се 

определя от лицата, осъществяващи търговска дейност и се обявява 

съгласно изискванията на Закона за защита на потребителите.        

(2) (Изм. – Решение № 25 по протокол № 25 от 25.07.2017 г.) 

Обектите по ал. 1 могат да упражняват своята дейност след 00.00 часа само 

след получаване на Разрешение за удължено работно време, издадено от 

кмета на Община Каварна при предоставяне на следните документи: 

- заверено копие на протокол от РЗИ – Добрич или друга 

акредитирана лаборатория, удостоверяващ спазването на еквивалентните 

нива на шума, измерен в и около обекта в нощния период от 23:00 до 07:00 

часа, съгласно Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в 

околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части 

на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната 

среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на 

вредните ефекти от шума върху здравето на населението; 

- заверено копие на удостоверение за утвърдена категория или 

временно удостоверение за открита процедура по категоризиране на 

туристическите обекти по Закона за туризма. 

(3) При нарушаване на разпоредбите по ал. 2 нарушителите се 

наказват с глоба от 100 до 300 лева. 

(4)  При повторно нарушение по ал. 2 нарушителите се наказват с 

глоби от 300 до 1 000 лева. 

Чл. 41. (1) Собствениците (наемателите, ползвателите) на питейни 

заведения и барове с нощен режим на работа са длъжни: 

1. да организират охранително-пропускателният режим в 

заведенията с оглед недопускане на лица с огнестрелно, газово и хладно 

оръжие, както и предмети, които могат да се използват като оръжие, 

включително боксове и бухалки; спрейове със защитен газ, с разяждащи 

или с оцветяващи вещества; пиротехнически изделия; наркотични или 

други упойващи вещества.  

 2. при въвеждане на  охранително-пропускателния режим  да бъде 

съобразен с изискванията, посочени в чл. 30 от Закона за частната 

охранителна дейност. 
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 3. да не допускат превишаване на максималния капацитет от 

посетители на обекта. 

4. да създадат организация за осигуряване на пожарната 

безопасност преди, по време и след приключване на работното време в 

съответствие с изискванията на Наредба №8121з-647 от 01.10.2014 г. за 

правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на 

обектите. 

(2) Административно-наказателна отговорност по предходните 

алинеи носят и лицата, извършващи дейност по охрана, контрол, пропуск 

или събиране на такси за вход в търговските обекти. 

(3) При нарушаване на разпоредбите по ал.1 нарушителите се 

наказват с глоба от 100 до 300 лева. 

(4)  При повторно нарушение по ал.1, нарушителите се наказват с 

глоби от 300 до 1 000 лева. 

 Чл. 42. (1) Юридически лица и еднолични  търговци, 

стопанисващи заведения за хранене и развлечения са длъжни: 

1. (изм. – Решение № 25 по протокол № 25 от 25.07.2017 г.) да  

извършват дейност  само в категоризирани  туристически обекти съгласно  

Закона за туризма; 

2. при осъществяване на дейността да не превишават показателите 

на допустими норми (нива) на шум за съответния вид обект, съгласно 

действащото законодателство в Р България; 

3. (отм. - Решение № 446 от 14.11.2017 г. на Административен съд – 

Добрич, в сила от 05.12.2017 г.);  

4. ако работят на самообслужване и разполагат с открити площи 

към обектите си да организират събирането и изхвърлянето на съдовете и 

приборите за еднократна употреба и други отпадъци от дейността им. 

5. да осигуряват незабавно прибиране на стоките и всички видове 

амбалаж, след разтоварването им пред търговските обекти, заведения за 

обществено хранене и други. 

(2) При нарушаване на разпоредбите на ал. 1, т. 2 и т. 3 физическите 

лица се наказват с глоби от 100 до 300 лева, а на юридическите лица и 

едноличните търговци се налагат имуществени санкции в размер от 300 до 

2 000 лева. 

(3) При повторно нарушение по ал. 1 физическите лица се наказват 

с глоби от 300 до 1 000 лева, а на юридическите лица и едноличните 

търговци се налагат имуществени санкции от 1 000 до 3 000 лева. 

 (4) Кметът със заповед може да ограничи работното време на 

обектите за срок от три до шест месеца в случай на  системни нарушения  в 

рамките на един месец на обществения ред и спокойствието на гражданите 

по мотивирано искане на органите на  МВР. 

Чл. 43. (1) Търговците са длъжни да държат в търговските обекти 

всички документи, удостоверяващи правомерното ползване и 

функциониране на обекта (документ за собственост или договор за наем, за 

съдебна и данъчна регистрация, съгласувано работно време, трудови 
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договори  и други), които са длъжни да представят при поискване от 

контролните органи по тази наредба. 

(2)  Търговците са длъжни да осигурят присъствието на отговорни 

лица по време на удължено работно време. 

 

Глава седма 
ПОДДЪРЖАНЕ НА ЕСТЕТИЧЕН ВИД И ЧИСТОТА НА 

НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 
КАВАРНА 

 

 Чл. 44. (1) Поддържане на естетическия вид и чистотата по 

отношение на производствени, административни, обществени сгради, 

складове, гаражи, паркинги, пазари и др. имоти, се осигурява от 

собствениците или наемателите на имоти, които ги управляват и 

стопанисват в периметър 3 м около обекта. 

 (2) При нарушение по предходната алинея на виновните лица се 

налага наказание глоба/имуществена санкция в размер от 50 до 100 лв. 

 (3) При повторно нарушение по предходната алинея на виновните 

лица се налага наказание глоба/имуществена санкция в размер от 100 до 

500 лв. 

Чл. 45. (1) Поддържането на чистотата и естетичния вид около 

жилищни сгради, в междублокови пространства и търговски обекти е 

задължение на: 

1. гражданите, живеещи в жилищните сгради; 

2. собствениците и наемателите по отношение на 

индивидуалните дворове, постройки и съоръжения, ведно с 

прилежащи към тях терени; 

3. собствениците  и наемателите на търговските обекти; 

(2) При нарушение по предходната алинея на виновните лица се 

налага наказание глоба/имуществена санкция в размер от 50 до 100 лв. 

(3) При повторно нарушение на виновните лица се налага наказание 

глоба/имуществена санкция в размер от 100 до 500 лв. 

Чл. 46. (1) Задължават се управителите на търговските 

дружества, едноличните търговци, ръководителите на предприятия, 

учреждения и обществени организации, собствениците и наемателите 

на сгради и търговски обекти да отстраняват снега до 8 часа след 

спирането на снеговалежа по тротоарите пред сградите и търговските 

обекти, както и да отстраняват своевременно ледените висулки и 

опасните натрупвания от снега.   

(2) При нарушение по предходната алинея на виновните лица 

се налага наказание глоба/имуществена санкция в размер от 50 до 100 

лв. 

(3) При повторно нарушение на виновните лица се налага 

наказание глоба/имуществена санкция в размер от 100 до 500 лв 

Чл. 47. (1) Забранява се: 
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1. формирането на временни депа за изкопни земни маси без 

издадено разрешение от компетентен орган; 

2. рекултивацията на терени без необходимите разрешителни; 

3. използването на междублоковите пространства – общинска 

собственост за земеделски цели и животновъдство; 

4. изхвърлянето на твърди предмети, неразтворими отпадъци, 

химически агресивни, отровни и биологически вредни и петролни 

продукти в канализационната мрежа, морето, крайбрежната зона и 

деретата; изливането на отпадъчни води по тротоарите, зелените 

площи и уличните платна, както и в пресъхнали и действащи 

кладенци; 

5. миенето на балкони и тераси с течаща вода, както и 

пускането на течаща вода по уличните платна; 

6. замърсяването на улиците, площадите, парковете и др. 

територии за обществено ползване; 

7. изхвърлянето и/или изгарянето на гуми, пластмаси, смоли и 

други вещи и материали, създаващи предпоставки за замърсяване на 

околната среда и за възникване на пожари.   

8. паленето на огън в междублоковите пространства, 

индивидуални дворове, паркове и др. терени; 

9. складирането на строителни материали, отпадъци, дърва, 

дървен материал или насипни товари около сгради, по улици, 

площади, паркове, междублокови пространства и тротоари за повече 

от 24 часа;  

10. прането с перилни препарати в естествени и изкуствени 

водни площи и в района на чешмите, извън определените от 

общинската администрация места; 

11. миенето, ремонтирането и гресирането на моторни 

превозни средства по улиците, площадите, тротоарите, парковете, 

междублоковите пространства и  други обществени места. 

12. изхвърлянето на бурени, остатъци от реколта и всякакви 

други отпадъци по синорите, пътищата и около населените места, 

освен на специално определените от общинска администрация места; 

13. събирането на лечебни, декоративни или защитени 

растителни видове от неразрешени от общината територии чрез 

чупене, повреждане или изкореняване. 

14. повреждането, изсичането или изкореняването на дървета, 

храсти и друга растителност без разрешение на Кмета на Община 

Каварна.  

15. късането и изкореняването на цветя и повреждането на 

цветните фигури. 

16. преминаването и ползването на озелените площи, паленето 

на огън, използването им за пикник и разполагането на палатки в тях, 

с изключение на определените за целта места, 
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(2) При нарушение по предходната алинея на виновните лица 

се налага наказание глоба в размер от 50 до 100 лв. 

(3) При повторно нарушение на виновните лица се налага 

наказание глоба/имуществена санкция в размер от 100 до 500 лв. 

 
Глава осма 

ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДОМАШНИ ЖИВОТНИ 
 

Чл. 48. (1) Забранява се 

1. разхождането на кучета без нашийник и повод; 

2. разхождането на едри породи и агресивни кучета без 

намордник; 

3. свободното пускане на кучета без повод на обществени 

места, както и насъскването им спрямо хора и други животни;   

4. преминаването и престоя на кучета по детските площадки, 

на територията на детските ясли,градини и училища и прилежащите 

им дворове; 

(2) (отм. с Решение № 366 от 08.10.2019 г. на Административен съд – 

Добрич.) 
(3) (отм. с Решение № 366 от 08.10.2019 г. на Административен съд – 

Добрич.) 
Чл. 49. (1) Стопаните на агресивни кучета са длъжни да не ги 

оставят свободно движещи се в дворовете и входовете на жилищните 

блокове, с цел недопускането им до необезопасени огради и входни 

врати на по-малко от 2 метра. 

(2) При нарушение по предходната алинея на виновните лица 

се налага   наказание глоба в размер от 50 до 100 лв. 

(3) При повторно нарушение на виновните лица се налага 

наказание глоба в размер от 200 до 500 лв. 

Чл. 50. (1) Домакинствата, които отглеждат селскостопански 

животни в личните си дворове, се съобразяват с инфраструктурата на 

района и със ветеринарно-санитарните изисквания. 

(2) Собствениците са длъжни да почистват ежедневно на 

животните и да не допускат замърсяване на околната среда. 

(3) При нарушение по предходната алинея на виновните лица 

се налага   наказание глоба в размер от 100 до 500 лв. 

(4) При повторно нарушение на виновните лица се налага 

наказание глоба в размер от 500 до 1000 лв. 

Чл. 51. (1) Забранява се отглеждането на едри преживни 

животни (крави, говеда, биволи и др.) на  територията на град 

Каварна.  

(2) Разрешава се отглеждането на селскостопански животни, 

както следва: 

1. в град Каварна: 

а) птици – до 30 бр.; 

б) зайци – до 15 бр.; 
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в) прасета за угояване – до 3 бр.; 

г) дребни преживни животни (овце, кози и др.) – до 3 бр.; 

д) коне и магарета – до 2бр. 

2. в селата на територията на община Каварна: 

а) едри преживни животни (крави, говеда, биволи и др.) – до 5 

бр.; 

б) птици – до 50 бр.; 

в) зайци – до 20 бр.; 

г) прасета за угояване – до 5 бр.; 

д) дребни преживни животни (овце, кози и др.) – до 10 бр.; 

е) коне и магарета – до 2бр. 

(3) Постройките, в които се отглеждат животните трябва да 

отстоят на минимум 6 м от оградата и на 10 м от жилищната сграда 

на съседите. 

(4) При нарушение по предходната алинея на виновните лица се 

налага наказание глоба в размер от 100 до 500 лв. 

(5) При повторно нарушение на виновните лица се налага 

наказание глоба в размер от 200 до 1000 лв. 

Чл. 52. (1)  Забранява се: 

1. отглеждането на животни и птици по терасите, в избените, 

гаражните, таванските помещения и входовете на жилищни сгради с 

изключение на еднофамилните; 

2. събирането и съхранението на животинска тор и други 

отпадъци в застроените дворищно-регулационни парцели;  

3. извеждането и пускането на паша на селскостопански 

животни и птици в регулационно застроителните граници на град 

Каварна и населените места на територията на общината, както и 

оставянето им без надзор; 

4. въвеждането на животни в търговски обекти и обществени 

места с изключение на кучета – водачи, придружаващи незрящи хора; 

5. изхвърлянето на торова маса в съдовете за ТБО и върху 

площи - общинска или държавна собственост в границите на 

населените места; 

6. отглеждането на животни в съсобствени парцели, без 

писменото съгласие на всички съсобственици; 

7. отглеждането на животни без необходимите санитарно-

хигиенни условия;  

8. къпането на животни в районите на чешмите и изворите, 

акваторията на Каварненския залив и плажовете на територията на 

община Каварна; 

9. трупосъбирането и загробване на животни, както и 

изхвърлянето на трупове на животни в контейнери за битови 

отпадъци на територията на община Каварна.  

(2) При нарушение по предходната алинея на виновните лица 

се налага наказание глоба в размер от 100 до 500 лв. 
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(3) При повторно нарушение на виновните лица се налага 

наказание глоба в размер от 500 до 1000 лв. 

 

Глава девета 
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ     РАЗПОРЕДБИ 

 
Чл. 53. Административно-наказателното производство се извършва 

по реда на Закона за административните нарушения и наказания. 

Чл. 54. Контролът по изпълнението на настоящата наредба се 

възлага на: 

а) Общинска администрация Каварна - чрез Служба за контрол, 

определена от кмета на общината; 

б) Районно управление на Министерството на вътрешните работи 

Каварна; 

в) Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” 

Каварна; 

Чл. 55. (1) Ръководителите на органите по чл. 54 със свои заповеди, 

упълномощават служителите, които ще осъществяват и 

административнонаказателна дейност при установяване нарушения на 

наредбата. Те могат да издават предписания и да съставят фишове и актове 

за установяване на административни нарушения;  

(2) За нарушения на чл. 4, чл. 7, чл. 33 и чл. 34, установени при 

извършването им, овластените контролни органи могат да налагат на 

местонарушението глоби в размер от 10 до 50 лв. включително. За 

наложената глоба се издава фиш, който съдържа данни за самоличността 

на контролния орган и на нарушителя, мястото и времето на нарушението, 

нарушените разпоредби и размера на глобата. Фишът се подписва от 

контролния орган и от нарушителя, че е съгласен да плати глобата, и се 

изпраща в общинска администрация за изпълнение. На нарушителя се дава 

препис, за да може да заплати доброволно глобата. 

(3) Фиш за неправилно паркирано моторно превозно средство може 

да се издаде и в отсъствие на нарушителя. В този случай първият 

екземпляр от фиша се закрепва към моторното превозно средство, като се 

вземат мерки той да не се повреди от атмосферните условия. Закрепването 

на фиша към моторното превозно средство е равносилно на връчването му. 

Вторият екземпляр се изпраща по пощата, а третият екземпляр остава за 

съхранение в службата за контрол. 

(4) Ако нарушителят оспори нарушението или откаже да плати 

глобата, за нарушението се съставя акт съгласно разпоредбите на ЗАНН. 

(5) Издаден фиш, глобата по който не е платена доброволно в 

7-дневен срок от датата на издаването му, се смята за влязло в сила 

наказателно постановление и се изпраща за събиране на публичния 

изпълнител. 

(6) Наказателните постановления се издават от кмета на общината. 
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Чл. 56. Съставените актове и издадените наказателни 

постановления по тази наредба се вписват в специален регистър от 

длъжностно лице, определено със заповед на кмета на общината. 

       

Чл. 57. За нарушения по настоящата наредба, извършени от 

малолетни лица, които не са навършили 14 години, непълнолетни от 14 до 

16 години и поставените под пълно запрещение, отговарят съответно 

родителите, попечителите или настойниците, които съзнателно са 

допуснали извършването им. 

           

Чл. 58. Освен глобите, нарушителите заплащат и разходите, 

свързани с установяване и отстраняване на нарушенията. 
Чл. 59. (1) Юридическите и физическите лица се задължават 

да оказват съдействие на служителите от общинската администрация 

при изпълнение на служебните им задължения. 

(2) При нарушение по предходната алинея на виновните лица 

се налага наказание глоба/имуществена санкция в размер от 50 до 100 

лв. 

(3) При повторно нарушение на виновните лица се налага 

наказание глоба/имуществена санкция в размер от 100 до 500 лв. 

 

Глава десета 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
§ 1.  По смисъла на тази  наредба: 

1. "Обществени места" са общодостъпни за всяко лице места, като 

обществен транспорт, заведения за хранене, търговски, спортни или 

развлекателни обекти, кина, театри, стадиони, зали и други. 

2. "Организирана проява" е дейност, организирана и провеждана 

от държавни и общински органи, юридически и физически лица на места, 

достъпни за неограничен брой лица. 

3. "Развлекателни заведения" са дискотеки, ресторанти, барове, 

спортни обекти  и игрални зали. 

4. "Повторно" е нарушението, извършено в едногодишен срок от 

влизането в сила на постановлението с което на нарушителя е наложено 

наказание за същото по вид нарушение. 

5. "Деца" са всички лица ненавършили 18–годишна възраст.  

6. "Търговски обект" е всяко място, помещение или съоръжение 

(например: маси, сергии и други подобни) на открито или под навеси, във 

или от което се извършват продажби на стоки или услуги, независимо че 

помещението или съоръжението може да служи същевременно и за други 

цели (например: офис, жилище или други подобни), да е част от 

притежаван недвижим имот (например: гараж, мазе, стая или други 

подобни) или да е производствен склад или превозно средство, от което се 

извършват продажби. 
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7. "Бар или питейно заведение" е заведение, в което се предлагат  

богат асортимент алкохолни и безалкохолни напитки, коктейли, топли 

напитки, ядки, сладк и захарни изделия, ограничен асортимент  кулинарна 

продукция. 

8. "Велосипед" е пътно превозно средство най-малко с две колела, 

което се привежда в движение с мускулната сила на лицето, което го 

управлява, с изключение на инвалидните колички. 

9. "Озеленени площи" по смисъла на тази Наредба са всички 

площи, включени в Зелената система на Община Каварна, оформени със 

средствата на паркоустройството и декоративната дървесна и храстова 

растителност, както и алейните (улични) насаждения на територията на 

Община Каварна независимо от тяхната собственост. 

Не са обект на тази Наредба овощните дървета, статута, на които е 

определен с други нормативни актове.  

Озеленените площи се разделят, както следва: 

1. озеленени площи за широко обществено ползване – паркове, 

градини, улично озеленяване, извън селищни паркове и лесопаркове. 

2. озеленени площи за ограничено обществено ползване – зелените 

площи в имотите за жилищни, вилни, обществени, производствени, 

курортни и спортни сгради и комплекси. 

3. озеленени площи с друго специфично предназначение – 

гробищни паркове, защитни насаждения. 

10. "Маловажно" е нарушението, което, макар и с незначителни 

отклонения от нормативно предписаното поведение, при други 

обстоятелства би могло да доведе до настъпване на нарушение.. 

11. "Фиш” е изявление, записано върху хартиен носител, въз основа 

на констатирани данни за нарушение. 

 

§ 2. При провеждане на организирани прояви на обществени места 

се спазват разпоредбите на чл. 7, чл. 8, ал. 1 и 2 и чл.10, ал. 1, т. 2, 3 и 4 и 

на Закона за събранията, митингите и манифестациите. 

 

§ 3. Писменият документ за изразено съгласие по чл. 9, ал. 2 да 

съдържа следните задължителни реквизити: 

- трите имена, адрес, телефон за връзка и подпис на родителя, 

попечителя или друго лице, което полага грижи за детето; 

- трите имена на детето; 

- трите имена и адрес на придружителя; 

- съгласие от родителя за придружаването с посочен период на 

придружаване.   

 

Глава единадесета 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
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§ 1. Настоящата наредба се издава на основание чл. 21, ал. 2 от 

ЗМСМА. 

§ 2. Изпълнението на наредбата се възлага на кмета на общината. 

§ 3. Наредбата е приета от Общинския съвет с решение № 51 по  

протокол № 6 от 1.03.2016 година. 

 

 

 

           Председател на Общински съвет - Каварна:          /П/ 

                                                                                     Красимир Кръстев 

 
 


