
 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за 

осигуряване на обществения ред, опазване на околната среда и 

собствеността на територията на Община Каварна 

                              

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 09.06.2017 

г. за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Наредба 

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

собствеността на територията на Община Каварна.  

Предложенията могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет 

– Каварна, както и на електронен адрес: obskavarna@kavarna.bg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

                                         



 

ОбС вх. № 182/11.05.2017 г.                                        ДО   

                                                                                        ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

                                                                                        КАВАРНА  
                                                                                      

       

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от 

Веселина Енчева – общински съветник 
 

 

 

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за 

осигуряване на обществения ред, опазване на околната среда и собствеността 

на територията на Община Каварна 

                  

  

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Приетата с решение № 51 по протокол №6 от 01.03.2016 г. Наредба № 1 

за осигуряване на обществения ред, опазване на околната среда и собствеността 

на територията на Община Каварна, частично ограничава постигането на 

Стратегическа цел 1 „ Активизиране и реализиране на потенциала на местната 

икономика” приета с Общински план за развитие 2014 – 2020 на Община 

Каварна. Допусната е и техническа грешка в поредността на членовете от 

Наредбата. 

В тази връзка предлагам следния проект за 

  

РЕШЕНИЕ: 

 

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

местната администрация, Общинският съвет – Каварна приема Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, 

опазване на околната среда и собствеността на територията на Община 

Каварна, съгласно Приложение № 1. 
 

Приложения: 

1. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за 

осигуряване на обществения ред, опазване на околната среда и собствеността 

на територията на Община Каварна. 

2. Мотиви. 

 

   ВЕСЕЛИНА ЕНЧЕВА (п) 
    общински съветник 

 

 



 

Приложение № 1 

 

Проект! 

 

 

Наредба  

 

за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на 

обществения ред, опазване на околната среда и собствеността на 

територията на Община Каварна 
 

 

 

 

§1. В чл. 4 ал.4 т.2 изразът „други” се заличава и текстът следва да се 

чете: 

     „2. извършването на всякакви действия , с които се възпрепятстват 

преминаването на специализирани автомобили за пожарогасителни и 

спасителни дейности”. 

 

§2. Създава се нов чл. 8: 

„Чл. 8 (1) Посетителите на административни и други учреждения, 

заведенията за хранене и развечения, другите туристически обекти и всички 

други обществени заведения са длъжни да спазват установените правила за 

вътрешния им ред. 

(2) При нарушения на обществения ред в заведенията за хранене и 

другите туристически обекти, техните служители вземат мерки за 

отстраняване на нарушителите, а при невъзможност сигнализират за 

съдействие органите на полицията.” 

 

§3. Досегашните чл. 8, чл. 9, чл. 10, чл. 11, чл. 12, чл. 13, чл. 14, чл. 15, чл. 

16, чл. 17 и чл. 18 стават чл. 9, чл. 10, чл. 11,чл. 12, чл. 13, чл. 14, чл. 15, чл. 16, 

чл.17, чл. 18 и чл. 19. 

 

§4.Чл. 40 се изменя така:  

„Чл. 40. Търговците определят работното време на стопанисваните от 

тях търговски обекти и го обябяват съгласно изискванията на Закона за 

защита на потребителите. 

 

§5. В чл. 42, т. 1 думата „туризъм” се заменя със „туризма”. 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Приложение № 2 

 

МОТИВИ 

На основание чл.28, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Ви                                                               

представям следните мотиви за изменение и допълнение на  Наредба № 1 за 

осигуряване на обществения ред, опазване на околната среда и собствеността 

на територията на Община Каварна 

 

1.Причини,които налагат приемането: 

Приетата с решение № 51 по протокол №6 от 01.03.2016 г. Наредба № 1 

за осигуряване на обществения ред, опазване на околната среда и собствеността 

на територията на Община Каварна, частично ограничава постигането на 

Стратегическа цел 1 „ Активизиране и реализиране на потенциала на местната 

икономика” приета с Общински план за развитие 2014 – 2020 на Община 

Каварна.  

 

2.Целите,които се поставят: 

 Синхронизиране на изискванията към търговците в общините от област 

Добрич, както и отстраняване на допуснати технически грешки. 

 

3.Финансови средства , необходими за прилагането на новата уредба: 

За прилагане на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 за 

осигуряване на обществения ред, опазване на околната среда и собствеността 

на територията на Община Каварна не са необходими финансови средства. 

 

4.Очаквани резултати от прилагането: 

Активизиране потенциала на местната икономика и постигане на по-

голяма удовлетвореност на потребителите на туристически услуги 

 

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

Предлаганата Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за 

осигуряване на обществения ред, опазване на околната среда и собствеността 

на територията на Община Каварна е в съответствие с правото на Европейския 

съюз. 

 

   

 


