
СПРАВКА 

по чл.26 ал.5 от ЗНА за постъпили предложения и становища по проекта на 
Наредба за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти и 
елементите на градско обзавеждане на територията на  Община Каварна 

На основание чл.26, ал.2 и ал.3 от Закона за нормативните актове проектът на  
Наредба за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти и елементите на 
градско обзавеждане на територията на  Община Каварна, заедно с мотивите към нея е 
публикувана на 05.05.2022г. на интернет страницата на Община Каварна, в раздел 
„Проекти на нормативни актове“  и е предоставена възможност на всички 
заинтересовани лица в срок до 30 дни да направят своите предложения и становища по 
изготвения проект на Наредбата. В нормативно установения срок са постъпили 11 броя 
предложния и становища по проекта на Наредбата. 

№ 
по 
ре
д 

Организаци
я 

Предложения/Становищ
а 

Приема/неприем
а предложението 

Мотиви 

1. „Дукови“ 
ООД; 
„Естетико 
ЕМ“ ЕООД;  
„Корнер“ 
ООД; 
„Каварна 
2016“ ООД; 
„ДИГ-77-
Тодорка 
Георгиева“; 
„Галикс 81“ 
ООД; 
„Борисов-
Драганов 
ООД“ 

Предложение с вх.№ 
274/19.05.2022г 
Чл.7, ал.1  след текста 
„обслужващи търговията“ 
да се добави „и 
обзавеждането за 
терасите“ 

Не се приема 
предложението 

В чл.7 от 
Наредбата са 
изброени  
преместваемит
е обекти, 
обслужващи 
търговията. 
Обзавеждането 
на тераси не са 
предмет на 
ЗУТ. 

2. „Дукови“ 
ООД; 
„Естетико 
ЕМ“ ЕООД;  
„Корнер“ 
ООД; 
„Каварна 
2016“ ООД; 
„ДИГ-77-
Тодорка 
Георгиева“; 
„Галикс 81“ 
ООД; 
„Борисов-

Предложение с вх.№ 
274/19.05.2022г 
Чл.7, т.5 да отпадне текста 
в скоби (без чадъри) 

Приема 
предложението 

Поставянето на 
чадъри също се 
осъществява по 
реда на  чл.56, 
ал.2 от ЗУТ.  



Драганов 
ООД“ 

3. „Дукови“ 
ООД; 
„Естетико 
ЕМ“ ЕООД;  
„Корнер“ 
ООД; 
„Каварна 
2016“ ООД; 
„ДИГ-77-
Тодорка 
Георгиева“; 
„Галикс 81“ 
ООД; 
„Борисов-
Драганов 
ООД“ 

Предложение с вх.№ 
274/19.05.2022г 
Чл.7, т.6 Текста „или без“ 
да отпадне и текста да 
придобие следния вид 
„Сезонни тераси към 
заведения за хранене и 
развлечение със 
ветрозащинти пана, 
ветробран“ 

Не се приема 
предложението 

Няма законово 
изискване,  за 
задължително 
поставяне на 
ветробран.  

4 „Дукови“ 
ООД; 
„Естетико 
ЕМ“ ЕООД;  
„Корнер“ 
ООД; 
„Каварна 
2016“ ООД; 
„ДИГ-77-
Тодорка 
Георгиева“; 
„Галикс 81“ 
ООД; 
„Борисов-
Драганов 
ООД“ 

Предложение с вх.№ 
274/19.05.2022г 
Чл.8, ал.2 текста 
„разрешение за поставяне“ 
да се замени с 
„разрешение за търговия 
на открито“ 

Приема частично 
предложението 

Чл.8, ал. 2 
придобива 
следния вид 
„За обектите по 
чл.7, ал.1, т.4, 
т.5 и т.8, 
разрешение за 
извършване на 
търговска 
и/или друга 
дейност на 
открито се 
издава от 
Кмета на 
Община 
Каварна. 

5 „Дукови“ 
ООД; 
„Естетико 
ЕМ“ ЕООД;  
„Корнер“ 
ООД; 
„Каварна 
2016“ ООД; 
„ДИГ-77-
Тодорка 
Георгиева“; 
„Галикс 81“ 
ООД; 
„Борисов-
Драганов 
ООД“ 

Предложение с вх.№ 
274/19.05.2022г 
Чл.9, т.5 текста „или“ да 
отпадне 

Приема 
предложението 

Няма хипотеза 
в която и двете 
изисквания 
могат да се 
прилагат 
кумулативно.  
Следва да се 
приложи 
едното или 
другото 
изискване. 



6.  „Дукови“ 
ООД; 
„Естетико 
ЕМ“ ЕООД;  
„Корнер“ 
ООД; 
„Каварна 
2016“ ООД; 
„ДИГ-77-
Тодорка 
Георгиева“; 
„Галикс 81“ 
ООД; 
„Борисов-
Драганов 
ООД“ 

Предложение с вх.№ 
274/19.05.2022г 
Чл.17, ал.8 текста по чл.17, 
ал.8, да стане чл.17, ал.7 

Приема 
предложението 

Допусната 
техническа 
грешка при 
изпиване на 
алинеята. 

7. „Дукови“ 
ООД; 
„Естетико 
ЕМ“ ЕООД;  
„Корнер“ 
ООД; 
„Каварна 
2016“ ООД; 
„ДИГ-77-
Тодорка 
Георгиева“; 
„Галикс 81“ 
ООД; 
„Борисов-
Драганов 
ООД“ 

Предложение с вх.№ 
274/19.05.2022г 
Чл.20, ал.1, т.3 след текста  
„изтекъл“ да се добави 
текста „и не е 
предоставено искане по 
реда на чл.18, ал.3 . 

Приема 
предложението 
със следната 
промяна: „и няма 
подадено искане, 
преди изтичането 
му по реда на 
чл.18, ал.3 от 
Наредбата“ 

Приемането на 
предложението 
води до 
прецизиране на 
процедурата по 
премахване на 
преместваемит
е обекти 

8 „Дукови“ 
ООД; 
„Естетико 
ЕМ“ ЕООД;  
„Корнер“ 
ООД; 
„Каварна 
2016“ ООД; 
„ДИГ-77-
Тодорка 
Георгиева“; 
„Галикс 81“ 
ООД; 
„Борисов-
Драганов 
ООД“ 

Предложение с вх.№ 
274/19.05.2022г 
Да се добави нов чл.30 със 
следният текст : „При 
маловажни случай на 
нарушаване на настоящата 
наредба не се съставя акт 
за установяване на 
административно 
нарушение, а се прилагат 
разпоредбите на чл.28.“ 

Приема 
предложението 

Приемането на 
предложението 
е мотивирано в 
разпоредбите 
на ЗАНН. 

9 „Дукови“ 
ООД; 

Предложение с вх.№ 
274/19.05.2022г 

Приема 
предложението 

Дефиницията 
на понятието 



„Естетико 
ЕМ“ ЕООД;  
„Корнер“ 
ООД; 
„Каварна 
2016“ ООД; 
„ДИГ-77-
Тодорка 
Георгиева“; 
„Галикс 81“ 
ООД; 
„Борисов-
Драганов 
ООД“ 

Да се добави нов §8 със 
следният текст: „По 
смисъла на тази наредба, 
маловажен случай е 
деяние, което разкрива 
ниска степен на 
обществена опасност при 
наличие на смекчаващи 
вината обстоятелства, 
които обосновават 
квалифицирането на 
извършеното 
административно 
нарушение като 
маловажен случай. 

„маловажен 
случай“ е 
посочено в 
разпоредбите 
на ЗАНН. 
Същият текст е 
цитиран и в 
предложението.  

10 „Дукови“ 
ООД; 
„Естетико 
ЕМ“ ЕООД;  
„Корнер“ 
ООД; 
„Каварна 
2016“ ООД; 
„ДИГ-77-
Тодорка 
Георгиева“; 
„Галикс 81“ 
ООД; 
„Борисов-
Драганов 
ООД“ 

Предложение с вх.№ 
274/19.05.2022г 
Параграф §3 да отпадне 

Приема 
предложението 

Процедурата е 
уредена в 
Закона на 
нормативните 
актове 

11 „Дукови“ 
ООД; 
„Естетико 
ЕМ“ ЕООД;  
„Корнер“ 
ООД; 
„Каварна 
2016“ ООД; 
„ДИГ-77-
Тодорка 
Георгиева“; 
„Галикс 81“ 
ООД; 
„Борисов-
Драганов 
ООД“ 

Предложение с вх.№ 
274/19.05.2022г 
Да се добави нов § 5 със 
следният текст: „ След 
влизане в сила на тази 
наредба , в срок  до 
30.10.2022г. да се 
изработят нови или да се 
актуализират схемите  за 
разполагане на 
преместваеми обекти 
върху общински терени в 
населените места и  
курортните комплекси на 
територията на Общината . 
Поставените до влизането 
в сила на тази наредба 
преместваеми обекти 
остават да съществуват до 

Частично приема 
предложението 

След приемане 
на част от 
предложението 
новият 
параграф 
придобива 
следният вид: 
„След влизане 
в сила на 
настоящата 
наредба, в срок 
до 3(три) 
месеца Главния 
архитект на 
общ.Каварна да  
изработи нов 
обща схема за 
разполагане на 
преместваеми 



срока на изработване или 
актуализиране на схемите . 
В случай , че разрешенията 
за поставяне са изтекли 
или имат други неуредени 
проблеми , в срок до 
20.12.2022г. , следва да се 
внесат искания съгласно 
одобрените или 
актуализирани схеми и 
новите изисквания при 
поставяне на 
преместваеми обекти – 
Глава III, Раздел I на 
настоящата наредба . 
 

обекти върху 
общински 
терени в 
населените 
места и 
курортните 
комплекси на 
територията на 
община 
Каварна.   

 


