НАРЕДБА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ ЗА
ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ И
ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ГРАДСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
Приета с решение на Общински съвет-Бургас по т. 12, Протокол № 43/
09 и 14.12.2010 г.; изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас,
по т.11, Протокол №8/27 и 29.03.2012 г., изм. и доп. с решения на
Общински съвет – Бургас, по т.16, Протокол № 26/23.07.2013 г., по
т.10, Протокол № 28/29.10.2013 г., изм. с Решение №12502/21.10.2014 г.
на Върховен административен съд на Република България, изм. по
т.7, Протокол №42/28.10.2014 г., изм. и доп. с решения на Общински
съвет-Бургас по т.30, Протокол № 43/25.11.2014 г., изм. с решение на
Общински съвет-Бургас по т. 1, Протокол № 35/22.04.2014г., в сила от
30.12.2014г., по т.4 от Протокол №16/30.08.2016 г., по т.5 от Протокол
№39/27.03.2018 г., по т.1 от Протокол №41/24.04.2018 г.; по т.2 от
Протокол №56/30.04.2019 г.
ГЛАВА I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. (1) Тази наредба определя условията и реда за поставяне и
принудително премахване на преместваеми обекти, информационни и
декоративно-монументални елементи на територията на Община - Бургас.
(2) Преместваемите обекти и информационни и декоративномонументални елементи на територията на Община – Бургас се разполагат
след издадено разрешение за поставяне по реда, установен с тази наредба,
а за държавни и общински имоти - и въз основа на схема, одобрена от
главния архитект на общината. За държавните имоти схемата се одобрява
след съгласуване със съответната централна администрация, която
стопанисва имота, а в останалите случаи - с областния управител.
(3) Разрешения за поставяне на преместваеми обекти в недвижими
имоти– паметници на културата, се издават въз основа на схема, одобрена
от Главния архитект, след съгласуване с Недвижимо културно наследство.
(4) (изм. Протокол № 43/25.11.2014 г.) Схемите за поставяне на
кратковременни обекти и схемите за разполагане на маси се изработват от
заинтересуваните лица и се представят от главните експерти АС при
Дирекция „Устройство на територията“ при Община Бургас на Главния
архитект на Община Бургас за одобрение. Техническите правила за
поставяне на преместваеми обекти са описани в Приложение №1.
(5) Всички свободни позиции се обявяват в официалната интернет
страница на Община Бургас не по-късно от 14 дни след освобождаването
им.
ГЛАВА II
ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

РАЗДЕЛ I
ВИДОВЕ ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ
СЪЩИТЕ
Чл.2. (1) Според срока, за който се издава разрешение за поставяне,
преместваемите обекти могат да бъдат:
1. (изм. Протокол №26/23.07.2013 г.) Целогодишни – за срок до 3 (три)
години, за обектите по приложение №1, т. 1.1., б. „а“, „б“ и „в“ и до 5 (пет)
години за обектите по приложение №1, т. 1.1, б. „г“ и б. „д“, разположени
по схема, която се одобрява от Главния архитект и може да бъде
актуализирана във връзка с възникнали обществени или други конкретни
нужди. Преместваемите обекти, разположени в частни имоти се поставят
без одобряване на схема, освен в случаите, когато частните имоти
представляват недвижимо културно наследство.
2. (изм. Протокол №42/28.10.2014 г.) Кратковременни – разположени
по схема, която се одобрява във връзка с провеждането на градски
празници, чествания, изложения, презентации, промоции, атракционни
тържества и др.обществени прояви, за не повече от 20 дни за едно събитие;
3. За срока на концесионния, арендния или наемния договор;
4. (изм. Протокол № 26/23.07.2013 г., изм. Протокол № 43/25.11.2014 г.)
Сезонни, за срок от 1 (една) до 3 (три) години – разположени по схема,
която се одобрява от Главния архитект до края на месец февруари на
текущата година и действа до края на следващата година. Сезонни
преместваеми обекти, могат да поставят маси съгласно схемата одобрена
от главния архитект, извън срока посочен в раздела за поставяне, след
предварително заплащане на таксата за заявените брой маси и дни на
касите на съответните Дирекции „Център за административни услуги“ при
Община Бургас.
(2) По вид преместваемите обекти могат да бъдат:
1. Павилиони, с площ до 15 кв. м. и височина до 3 м. за един модул.
Ограничението не се отнася за обектите, разрешени по реда на отменения
чл.120, ал.4 от ППЗТСУ, които, съгласно решение по т.16.2. от дневния ред
на заседанието на Общински съвет – Бургас, проведено на 16.07.2003 г.
/Протокол №47/, са преминали под режима на чл.56 от ЗУТ. Цитираните
обекти се разрешават по реда на настоящата наредба, до посочената в
разрешението по чл.120, ал.4 ППЗТСУ квадратура и за определената в
същото функция.
2. (изм. Протокол №8/27 и 29.03.2012 г.) Маси, декоративни
елементи, чадъри и слънцезащитни устройства, поставени в открити
пространства :
2.1. (нова, Протокол №8/27 и 29.03.2012 г.) маси – до 6 кв.м. със
сенник, чадър или тента, не по-ниски от 2,50 м. от нивото на терена, със
свободни пространства между тях, за широк достъп, без препятстване на
пешеходното движение;
2.2. (нова, Протокол №8/27 и 29.03.2012 г.) групи от маси,
включващи декоративни елементи в обособени пространства, без

възможност за широк достъп и свободно преминаване на пешеходци през
тях. Заетата площ представлява цялата зона с ограничен достъп.
3. Подиуми;
4. Навеси, не по-ниски от 2,50 м. от нивото на терена
5. Елементи на градското обзавеждане – спирки на градския
транспорт, пейки, други трайно поставени елементи на обществената
инфраструктура, детски атракционни съоръжения и други;
6. Гаражни клетки с площ до 20 кв. метра;
7. Други обекти, по смисъла на чл.56, ал.1 от ЗУТ, с площ не поголяма от 15 кв. метра. Ограничението не се отнася за атракционни обекти
(цирк, лунапарк и други) и за преместваемите обекти, разположени на
територията на морските плажове, при спазване изискванията на чл.10,
ал.5 от ЗУЧК;
8. Палатки, шатри, тенти и други конструкции, в които се извършва
търговска дейност.
(3) Преместваемите обекти могат да бъдат предназначени за
продажба на стоки и услуги:
1. (изм. Протокол № 26/23.07.2013 г.) Кафе и закуски;
2. (изм. Протокол № 26/23.07.2013 г., Протокол №28/29.10.2013 г.,
изм. с Решение №12502/21.10.2014 г. на ВАС) Печатни произведения;
3.Произведения на художествените занаяти;
4.Цветя;
5.Цигари и алкохол;
6.Ядки;
7.Сладолед;
8.Плодове и зеленчуци;
9.Билети и фишове;
10.Стоки, свързани с честване на празници;
11. Услуги от занаятчийски характер;
12. Атракционни обекти (циркове, колички и др.);
13. Промишлени стоки – с изключение на обектите, разположени в имоти
публична общинска собственост, без пазари и базари;
14. Преместваеми обекти и съоръжения за здравно и санитарнохигиенно обслужване, за водоспасителна и спортно-развлекателна дейност,
за бързо хранене и за поддържане на плажната ивица - на територията на
морските плажове.
15.Заведения за обществено хранене – само на територията на
Приморски парк.
16. Преместваеми обекти и съоръжения на юридически лица,
необходими във връзка с изпълнение на подписани с Община Бургас
договори за текущо поддържане, почистване и/или озеленяване на
територията на общината – фургони за инвентар и други подобни.
Описаните обекти не могат да бъдат използвани за осъществяване на
търговска дейност. Размерът на ползваните площи се определя от
Комисията по чл.6, ал.1 по предложение на общинска администрация.
(4) В частните поземлени имоти, имотите държавна собственост и
концесионните територии поставянето на преместваеми обекти се

разрешава при спазване на отстоянията от съседните поземлени имоти.
Ограниченията на ал.2 не се прилагат в тези случаи.
(5) (нова, Протокол № 26/23.07.2013 г.) Преместваемите обекти, в които
се извършва търговия с хранителни стоки, следва да бъдат регистрирани
съобразно изискванията на Закона за храните.
РАЗДЕЛ ІI
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОСТАВЯНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА
ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ
Чл.3. Преместваемите обекти следва:
1.да отговарят на нормите за безопасност;
2.да отговарят на техническите правила за поставяне, посочени в
Приложение №1.
3.да не затрудняват достъпността и проходимостта на градската
среда;
4.да не са поставени в нарушение на настоящата наредба и на
действащото законодателство;
5. да не застрашават безопасността на движение по улиците;
6.да не препятстват нормалното ползване на съседни сгради,
преместваеми обекти и рекламно-информационни елементи;
7. да имат естетичен външен вид;
Чл.4 (1)
Лицата, получили разрешение за поставяне на
преместваеми обекти по съответния ред, са длъжни да не променят
предназначението им, да поддържат в добър вид обектите и
пространството около тях, да осигурят безопасни условия за тяхната
експлоатация, да ги демонтират и премахнат след изтичане на срока на
разрешението за поставяне и да възстановят вертикалната планировка на
терена. Всеки собственик на преместваем обект е длъжен да отбележи на
видно място върху обекта издаденото разрешение за поставяне. Лицата, на
които е издадено разрешение за поставяне на маси, столове, тенти, чадъри
са длъжни да изложат на външната стена на заведението си одобрената
схема - ламинирана във формат А3 с нанесени отстояния до елементите на
градското обзавеждане, сгради, габарити на проходни пътеки и други. При
извършване проверка на обекта, собственикът е длъжен да представи на
проверяващите издаденото му разрешение за поставяне, включително
такова по отменения чл.120, ал.4 от ППЗТСУ, в случаите на чл.2, ал.2, т.1,
изречение второ и трето, както и схема на разрешените маси, столове,
тенти, чадъри и други съоръжения.
(2) (изм. Протокол № 26/23.07.2013 г., изм. Протокол
№28/29.10.2013 г., изм. с Решение №12502/21.10.2014 г. на ВАС, изм.
Протокол № 43/25.11.2014 г., изм. с Протокол № 35/22.04.2014г., в сила от
30.12.2014г.) Свободните позиции, за които в рамките на 2 последователни
месеца не са постъпили заявления, да се заличат в схемата от главния
архитект по доклад на съответния директор на Дирекция „Център за
административни услуги“ при Община Бургас.

(3) (изм. Протокол № 26/23.07.2013 г.) Лицето, на което е издадено
разрешение за поставяне на преместваем обект върху имот общинска
собственост, няма право да преотдава и/или преотстъпва площите, върху
които е му е разрешено поставяне на обекта, нито самия обект на други
лица, под каквато и да е форма (сключване на договори за съвместна
дейност, наем, лизинг, възмездно прехвърляне или други правнотехнически форми). Ограничението не се отнася за обектите, собственост
на община Бургас, разположени на концесионна територия, за които се
прилагат разпоредбите на съответния концесионен договор и обектите в
частни и държавни имоти, за които се прилагат разпоредбите на
сключените със собствениците на имотите договори.
Чл.5 (1) (изм. Протокол № 26/23.07.2013 г., изм. Протокол №
43/25.11.2014г., изм. с Протокол № 35/22.04.2014г., в сила от 30.12.2014г.)
Заинтересуваните лица лично или с изрично упълномощени техни
представители подават заявление за издаване на разрешение за
поставянето на преместваеми обекти по чл.2, ал.1, т.1, 3 и 4 или елементи
на градското обзавеждане по образец, утвърден от Кмета на Община
Бургас, в съответната Дирекция „Център за административни услуги“ по
местонахождението на обекта. Към заявлението се прилагат следните
документи:
1. Единен идентификационен код или копия от документи,
удостоверяващи, че юридическото лице има право по силата на закон да
извършва стопанска дейност;
2. Копие на документ за собственост на имота, в който се иска
разполагане на преместваемия обект – в случаите, когато се заявява
поставяне на преместваем обект в имот, който не е собственост на Община
Бургас;
3. Скица
на
поземления
имот
с
предложение
за
разположение на преместваемия обект – в случаите, когато се заявява
поставяне на преместваем обект в частен поземлен имот;
4. Изрично писмено съгласие от собственика на поземления имот
или писмен договор за наем на заетата от преместваемия обект площ,
съответно концесионен договор или договор за аренда – в случаите, когато
се заявява поставяне на преместваем обект в държавен, частен имот или
имот отдаден на концесия;
5. (изм. Протокол № 26/23.07.2013 г., изм. Протокол № 28/29.10.2013
г., отм. Протокол №16/30.08.2016 г.)
6. Документ за платена такса за разглеждане на заявлението;
7.Удостоверение
за
утвърдена
категория
или
временно
удостоверение за открита процедура по категоризиране на туристически
обекти по Закона за туризма.
8. (нова, Протокол № 26/23.07.2013 г.) схема за разполагане на обектите
по чл.2, ал. 2, т. 2, с посочване на срока за разполагане, когато има такива;
9. (изм. Протокол № 26/23.07.2013 г.) Снимки и колажи, показващи
адаптацията на преместваемия обект в градската среда;
10. (изм. Протокол № 26/23.07.2013 г., отм. с Протокол №
35/22.04.2014г., в сила от 30.12.2014г.)

11. (изм. Протокол № 26/23.07.2013 г.) Когато в преместваемият
обект се извършва съответната занаятчийска дейност, заявителят да
приложи удостоверение за вписване в съответния регистър.
(2) (нова, Протокол № 26/23.07.2013 г., изм. Протокол № 43/25.11.2014
г.) Заинтересуваните лица подават заявление за издаване на разрешение за
поставянето на кратковременни обекти по образец, утвърден от Кмета на
Община Бургас, в съответната Дирекция „Център за административни
услуги“ по местонахождението на обекта. Разрешенията за поставяне на
тези обекти се издават от съответния директор на Дирекция „Център за
административни услуги“ при Община Бургас след съгласуване със
Секретаря на общината и след заплащане на дължимата такса.
(3) (нова, Протокол № 26/23.07.2013 г., изм.-Протокол № 43/25.11.2014
г.) Заявленията за разполагане на обектите по чл.2, ал. 2, т. 2, извън срока,
посочен в разрешението за поставяне, се подават в 3 (три) дневен срок
преди тяхното разполагане, като в заявлението се посочват вида и броя на
обектите и дните за които се иска тяхното разполагане. Разрешенията за
разполагане на тези обекти се издават от съответния директор на Дирекция
„Център за административни услуги“, в срок от 24 (двадесет и четири) часа
от депозиране на заявлението в деловодството на Дирекция „Център за
административни услуги“ и след заплащане на дължимата такса.
(4) (нова, Протокол № 26/23.07.2013 г., изм. Протокол №39/27.03.2018
г.) Заявленията за издаване на разрешения за поставяне на годишни обекти
и прилежащите към тях по чл.2, ал.2, т.2 обекти, на които договорите
изтичат към 31.12. на текущата година, се подават от 1-во до 30-то число
на предходния месец. Изречение първо не се прилага за позиции, на които
не е изтекъл договора, но наемателят се е отказал да ползва обекта.
Подадените заявления извън посочения срок в изречение първо не се
разглеждат от комисията.
(5) (нова, Протокол № 26/23.07.2013 г.) Срокът за подаване на
заявление за издаване на разрешение за поставяне на сезонни обекти е до
01.03. на текущата година. Изключение се допуска за маси пред
новооткрити обекти и за свободни позиции.
(6) (нова, Протокол № 26/23.07.2013 г.) Заявленията за поставяне на
преместваеми обекти по чл.2, ал.3, т.16 се подават след подписване на
съответния договор. Към заявлението се прилага единствено съответния
договор. За разглеждане на заявленията, издаване на разрешенията и за
периода на действие на последните обекти по чл.2, ал.2, т.16 не се
заплащат такси.
Чл.6. (1) (изм. Протокол №39/27.03.2018 г.) За разглеждане на
подадените заявления се съставя комисия в състав от 11 членове, от които
8 избрани от Общински съвет и 3 от общинска администрация, определени
със заповед на Кмета на общината. Председателят на комисията се избира
от Общински съвет. На заседанието на комисията има право да присъства
и по един представител на всяко сдружение с нестопанска цел, създадено и
регистрирано в съда, с цел защита права и интереси на търговци
експлоатиращи временни обекти по смисъла на чл.56 от ЗУТ. Членовете на

съответната организация не трябва да са по-малко от 50 на брой, за което
те представят доказателства. Комисията е постоянно действащ орган с
мандат от 2 години. Същата се свиква от председателя й, най-малко 7 дни
преди провеждане на всяко заседание. Заявлението заедно с приложените
към него задължителни документи се предоставят на членовете на
Комисията, като се изпращат на електронната им поща, не по-късно 3 дни
преди насроченото заседание.
(2) Протоколите от заседанията на Комисията по чл.56 да се
публикуват в официалната интернет страница на Община Бургас не покъсно от 14 дни след провеждане на заседанието.
(3) Комисията заседава при кворум повече от половината от състава
си и взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите членове.
Комисията се произнася в едномесечен срок от подаване на заявленията.
(4) (отм. Протокол № 26/23.07.2013 г.)
(5) (отм. Протокол № 26/23.07.2013 г.)
(6) (отм. Протокол № 26/23.07.2013 г.)
(7) (отм. Протокол № 26/23.07.2013 г.)
Чл.7. (обявен за нищожен с Решение №12502/21.10.2014 г. на ВАС)
(1) При наличие на повече от едно заявление за поставяне на
преместваем обект на определена позиция, комисията предлага на
заявителите да направят предложение за инвестиции в лева, за
благоустройствени мероприятия на Община Бургас.
(2) Председателят на комисията, уведомява писмено заявителите за
решението по ал.1 по реда на АПК.
(3) В 7 – дневен срок от датата на получаване на уведомлението по
ал.2, заявителите подават предложения в запечатан непрозрачен плик,
върху който е написано наименованието на заявителя и имената на
представляващия. Предложението трябва да съдържа: номера на
позицията/ите, размера на ивестицията/ите за всяка от тях в български
лева и подпис на заявителя или негов представител. Размерът на
предложението за инвестиции не може да бъде по-нисък от размера на
месечната такса за съответния преместваем обект.
(4) След изтичане срока за подаване на предложения на всички
заявители, председателят на комисията определя дата и час за отваряне,
разглеждане и класиране на предложенията, който не може да бъде пократък от 7 дни от датата на изтичане срока за подаване на предложения от
всички заявители. Определените дата и час се обявяват на интернет
страницата на Община Бургас, в раздел „Съобщения”
(5) На заседанието на комисията за разглеждане на
предложенията могат да присъстват подалите предложения за
инвестиции или техни упълномощени представители.
(6) Председателят на комисията отваря само предложенията,
постъпили в срока по ал.3, изр.1-во и ги обявява гласно.
Предложенията, постъпили след обявения срок не се разглеждат. В
случай че предложението не отговаря на условията на ал.3, изр.2 -ро,
не се допуска до класиране.

(7) На първо място се класира заявителят, предложил най-голям
размер на инвестиции. При еднакви предложения се тегли жребие. В
случай, че класираният на първо място не изпълни изискванията на чл.8,
ал.2, за спечелил позицията може да бъде обявен заявителят, класиран на
второ място.
Чл. 8. (1) (изм. Протокол № 43/25.11.2014 г.) Разрешението за
поставяне на преместваеми обекти се издава от съответния директор на
Дирекция „Център за административни услуги“ при Община Бургас, по
образец, одобрен от Кмета на Общината, като в него задължително се
посочват:
1. Номер и дата на решението, въз основа на което е издадено съответното
разрешение.
2. Трите имена, номера на документ за самоличност и постоянния адрес
на
физическите
лица,
съответно
наименованието,
единния
идентификационен код, адреса на управление, правно-организиционната
форма и имената на представляващия на юридическите лица;
3. Собственика на имота, в който се разрешава поставянето;
4. Номера на позицията по схемата и площта, която заема
преместваемият обект;
5. Дължимата такса, определена съгласно решение на Общинския
съвет;
6. Срокът, за който се разрешава поставянето;
7. Условията за експлоатация, поддръжка и хигиената на
прилежащите площи;
8. Указания за типа и външния вид на преместваемия обект.
9. Предложения размер на инвестициите.
(2) (изм. Протокол № 43/25.11.2014 г.)
Комисията се произнася по
постъпилите заявления, като предлага на директора на Дирекция „Център
за административни услуги“ при Община Бургас да уважи заявлението или
да откаже издаване на разрешение. В 7-дневен срок от изготвяне протокола
на комисията директорът на Дирекция „Център за административни
услуги“ при Община Бургас се произнася с решение с което уважава или
отказва издаването на разрешение. При произнасянето си, директорът е
обвързан с предложението на комисията. В решението се посочва размера
на сумите по чл.8, ал.3, начина и срока за внасянето им. Съобщаването на
решението става по реда на АПК.
(3) (изм. Протокол № 43/25.11.2014 г.) Разрешението се издава в 7дневен срок след влизане в сила на решението по ал.2 и след заплащане на
такса за издаване на разрешение и дължимата такса за първия месец от
действието на разрешението и сумата за инвестиции. Таксите се заплащат
на касата на съответната Дирекция „Център за административни услуги“ в
7-дневен срок от датата на влизане в сила на решението на директора на
Дирекция „Център за административни услуги“ при Община Бургас.
Разрешението се връчва на заявителя по реда на АПК.
(4) (изм. Протокол № 43/25.11.2014 г.) При незаплащане на
дължимите суми в указания срок, съответния директор на Дирекция

„Център за административни услуги“ при Община Бургас уведомява
заявителя по реда на чл.30, ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс
/АПК/, като му предоставя тридневен срок от получаване на
уведомлението да заплати дължимите суми, с указания, че при
неизпълнение в посочения срок, производството по заявлението ще бъде
прекратено по реда на чл.56, ал.2 и ал.3 от АПК.
(5) (изм. Протокол № 26/23.07.2013 г.) За годишните и сезонните
обекти и прилежащите към тях обекти по чл. 2, ал. 2, т. 2 и за обекти по чл.
2 ал. 2 т.5 може да се издаде общо разрешение за поставяне.
(6) За поставяне на обекти и елементи на градското обзавеждане в
обхвата на концесионна територия може да бъде издадено едно
разрешение.
(7) Лицата, в полза на които е издадено разрешение за поставяне на
преместваем обект, са длъжни да получат същото в 14-дневен срок,
считано от датата на уведомяването им.
(8) Не се издава разрешение за поставяне на преместваеми обекти на
лица:
1. Които не са представили всички изискуеми документи по чл.5,
ал.1, респективно представените документи не отговарят на изискванията;
2. Подали заявление за позиция, която не е предвидена в
одобрената схема за съответната година.
3. (нова, Протокол №28/29.10.2013 г.) декларират неверни
обстоятелства.
(9) (изм. Протокол № 43/25.11.2014 г.) Поставянето на преместваем
обект се извършва в едномесечен срок след издаване на разрешението за
поставяне. Поставянето се документира с констативен протокол, съставен
от служители на отдел „КСВЕ“ при Община Бургас и снимков материал.
(10) (нова, Протокол № 26/23.07.2013 г., изм. Протокол №
28/29.10.2013 г., отм. Протокол №16/30.08.2016 г.)
Чл.9. Месечните такси са в размер, определен с Наредба за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Бургас. Същите се дължат за посочения в
разрешението период и се заплащат ежемесечно, до 25 число на
предходния месец. При неплащане на 2 месечни такси преместваемият
обект се премахва по реда на чл.57а от Закона за устройство на
територията. Списъци с подлежащи на премахване обекти да бъдат
публикувани на интернет страницата на Община Бургас.
Чл.10. Промяна във вида и местоположението на разрешени
преместваеми обекти може да се извърши с ново разрешение по реда на
тази наредба.
Чл.10а. (нова, Протокол №28/29.10.2013 г.) При стартиране на
инвестиционна инициатива на Община Бургас, действието на
разрешението за поставяне на преместваеми обекти, със срок по-голям
от една година, се прекратява. Като начало на производството по
прекратяване на разрешението за поставяне се приема датата на влизането
в сила на разрешението за строеж.

РАЗДЕЛ III
РЕД ЗА ПРИНУДИТЕЛНО ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ
ОБЕКТИ
Чл.11. В тридневен срок след изтичане на срока за доброволно
изпълнение, определен със заповедта по чл. 57а, ал. 3 от ЗУТ,
длъжностните лица по чл.223 от ЗУТ извършват проверка по
изпълнението, за което се съставя констативен протокол.
Чл.12. (1) (изм. Протокол № 43/25.11.2014 г.) При констатирано
неизпълнение на заповедта, в 7-дневен срок от съставяне на протокола по
чл.11, началникът на отдел „Контрол на строителството и въвеждане в
експлатация“ при Община Бургас - за обектите по чл.2, ал.2, т.1 и т.4,
съответно Директорът на Дирекция “УКОРС” - за обектите по чл.2, ал.2, т.
т. 2, 3, 5, 6, 7 и 8 провежда предварително проучване относно начина на
изпълнение на заповедта, срока, необходим за изпълнението й и
необходимите финансови средства /пo изготвена количествено-стойностна
сметка/. Резултатите от проучването се оформят в протокол.
(2) В едноседмичен срок от съставянето на протокола по ал.1
кметът на Общината, или упълномощено от него длъжностно лице,
открива процедура за избор на изпълнител..
(3) (изм. Протокол № 43/25.11.2014 г.) В едноседмичен срок от
подписване на договор с изпълнител началника на отдел „Контрол на
строителството и въвеждане в експлоатация“, съответно Директорът на
Дирекция “УКОРС” определя датата и часа на принудителното
изпълнение, за което уведомява всички заинтересувани лица.
Изпълнението следва да се извърши в срок от 20 дни от датата на
подписване на договора.
Чл.13. (1) На определената дата и час длъжностните лица по чл.223
от ЗУТ, съвместно с изпълнителя и при нужда в присъствието на органите
на полицията, съставят протокол за състоянието на обекта, преди
започването на принудителното изпълнение на заповедта.
(2) В случаите, когато обекта не е освободен доброволно от
наличните малотрайни, пожароопасни и взривоопасни материали,
продукти, съоръжения, обзавеждане, оборудване и друго движимо
имущество, се пристъпва към принудителното му освобождаване.
(3) Изнесеното движимо имущество по ал.2 се оставя на отговорно
съхранение в помещение, определено от кмета на общината, като
присъстващите длъжностни лица от общинската администрация съставят
опис за вида, количеството и състоянието му при изнасянето.
(4) (изм. Протокол № 43/25.11.2014 г.) В случаите, когато в обекта се
намират малотрайни, бързо развалящи се продукти, началникът на отдел
„Контрол на строителството и въвеждане в експлоатация“, съответно
Директорът на Дирекция “УКОРС” уведомява писмено адресата на
заповедта за местонахождението на продуктите и го поканва да получи
същите.

(5) Извършените разходи по ал.2 и ал.3 са за сметка на
адресата/адресатите на заповедта.
Чл.14. (1) След изпълнението на заповедта се съставя протокол от
представители на Община Бургас и изпълнителя.
(2) Окончателното почистване на терена от отпадъци, получени при
изпълнение на заповедта и възстановяването му, се извършва от
изпълнителя за сметка на адресата/адресатите на заповедта.
(3) За извършените разходи по изпълнение на заповедта,
включително разходите по чл.12, ал.2 и по чл.13, ал.2, представители на
общината и изпълнителя съставят протокол.
(4) Когато адресатът на заповедта е неизвестен, разходите по
изпълнение на същата са за сметка на общинския бюджет.
ГЛАВА III
ВЪТРЕШНО - СЛУЖЕБЕН КОНТРОЛ
Чл.15. Кметът на Община Бургас или упълномощено от него
длъжностно лице упражнява контрол по приложението на тази Наредба.
Чл.16. (1) (изм. Протокол № 43/25.11.2014 г.) За всички разрешения за
поставяне на преместваеми обекти се води регистър в съответната
Дирекция „Център за административни услуги“, който се публикува на
интернет страницата на Община Бургас.
(2) (изм. Протокол № 43/25.11.2014 г.) Директорите на Дирекциите
„Център за административни услуги“ представят отчет за събраните такси
от преместваеми обекти тримесечно по ред, определен от кмета на
общината.
Чл.17. (1) (изм.-Протокол № 43/25.11.2014 г.) Кореспонденцията с
лицата, получили разрешение за поставяне на преместваем обект се
извършва от съответната Дирекция „Център за административни услуги“.
За всяко издадено разрешение се води досие, в което се съхраняват всички
относими документи – документи за кандидатстване, разрешение,
екземпляр от квитанциите за платени такси, констативни протоколи за
извършени проверки, документи във връзка с процедура по чл.57а и др.
ГЛАВА IV
АДМИНИСТРАТИВНО - НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
(отм. Протокол №56/30.04.2019 г.)
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба :
1. “Повторно” е нарушението, което е извършено в едногодишен
срок от влизане в сила на наказателното постановление, с което
нарушителят е наказан за същото по вид нарушение.

2. “Общински типови проекти” са инвестиционни проекти за
преместваем обект или елемент на градското обзавеждане, които
определят външен вид, конструкция, характеристики и материали на
обекта или елемента и се използват задължително, когато според
одобрената схема за поставяне е предвидено поставяне на обект или
елемент по типови проекти.
3. „Навес” е открито съоръжение, състоящо се от покривно покритие
свързано с терена с колони.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Наредбата се приема на основание чл.56, ал.2 от ЗУТ във връзка с
чл.22, ал.4 от ЗМСМА и отменя действащите Наредба за преместваемите
обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на
градското обзавеждане на територията на Община Бургас и Наредба за
рекламната и информационна дейност на територията на Община Бургас.
§ 2. Одобрените до влизане в сила на настоящата наредба схеми за
2010 г. запазват действието си за срок до одобряването на нови такива.
Всички издадени разрешения, срокът на които не е изтекъл към датата на
влизане в сила на настоящата наредба, запазват действието си за срока, за
който са издадени.
§ 3. (изм. Протокол № 43/25.11.2014 г.) Изпълнението на тази наредба
се възлага на Кмета на Община Бургас, Главния архитект, Директорите на
Дирекции „Център за административни услуги“ при Община Бургас,
Директорът на Дирекция “УКОРС” и Началникът на отдел „Контрол на
строителството и въвеждане в експлоатация“ при Община Бургас.
§ 4. Настоящата наредба е приета с решение на Общински съвет Бургас, по т.12 от дневния ред на заседанието, проведено на 09 и 14
декември 2010 г. /Протокол № 43/.
Преходна и Заключителна разпоредба
към Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности
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Приложение №1
(ново, Протокол №41/24.04.2018 г.)
ТЕХНИЧЕСКИ КРИТЕИИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ,
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
I. Изисквания за размери и визия на видовете преместваеми обекти
1. Преместваемите обекти могат да бъдат разрешавани при спазване на типовите
проекти, неразделна част от настоящото приложение, съобразно следните изисквания
относно големина:
1.1 павилиони
1.1.1.Вариант 1
а/ единичен с размери 2,40/2,80 м
б/ за цветя с допълнителен стелаж 2,40/2,80 м и стелаж 1,20/1,20 м
в/ двоен павилион 5,00/2,80 м
1.1.2.Вариант 2
а/ единичен с размери 1,74/2,44 м. ,с площ от 4,25 кв.м, заета площ с козирки и
отворени крила от 14,30 кв. м.
1.1.3.Вариант 3
а/ единичен с размери 2,40/2,50 м с площ от 6,00 кв. м, заета площ с козирки и
отворени крила 13,50 кв. м
1.2. сезонни обекти за продажба на бижутерия №1г
1.3. сезонни обекти за продажба на ръчни плетива №1д
1.4. сезонни обекти за продажба на мартеници №1е
1.5. сезонни обекти за продажба на царевица (количка) с размери 1,6 кв.м.- по
типов проект №1
1.6. Преместваеми обекти могат да бъдат поставяни и по индивидуален проект,
след приемането му от ОЕСУТ
2. Преместваемите обекти по т.1.1. да бъдат изработени от метална носеща
конструкция и алуминиеви профили, покрити с устойчиво на атмосферните условия за
района покритие. Видът и цветът на материалите за покритието да се съгласуват от
ОЕСУТ.
3. Височината на павилионите да не надвишава 3,00 м от прилежащия терен
4. Козирки, навеси, сенници и информационни елементи към преместваемите
обекти се разрешават само по проект, приет от ОЕСУТ като
4.1. Козирките да бъдат с размер до 1,80 м., изпълнени от прозрачни, устойчиви
на атмосферните влияния и натоварвания материали с предвидено отводняване
4.2.Външният ръб на козирката да е разположен на максимум 0,5 м от външния
ръб на тротоара, така че да не навлиза в динамичния габарит на уличното платно
4.3. Долният ръб на козирката да бъде на височини минимум 2,40 м над
прилежащия пешеходен тротоар
II. Правила за поставяне на преместваемите обекти
1. Всички видове преместваеми обекти, които се разполагат върху тротоарни
площи и пешеходни зони да се поставят извън вход – изходите на подлези, подходи
към пешеходни пътеки и подходи към обществено-обслужващи обекти, като се
осигурява свободна ширина за преминаване на пешеходци – минимум 2,00 м. - в
пешеходни зони /1,50 м.- в улични тротоари.

2. Преместваеми обекти по т.1.1. по типов и индивидуален проект могат да се
разполагат върху части от тротоари и ПИ/УПИ, само извън сервитута на спирките за
МГТ – по 3 м от всички страни, с изключение на тези които са обвързани с
обслужването на транспортната схема на града по одобрен проект.
3. Разполагане на преместваеми обекти се разрешава само върху тротоари с
широчина от минимум 4,00 м. и площади, при спазване на правилото по т.1 както
следва:
3.1. На разстояние минимум 5 м преди (за главната улична мрежа) и 3 м преди
(за второстепенната улична мрежа) и 3м. след кръстовище;
3.2. На разстояние до външния ръб на бордюра – минимум 1,50 м;
3.3. На разстояние до маркировка за пешеходно преминаване – минимум 5,00 м.
4. Издаването на разрешение за поставяне на нови преместваеми обекти да се
извършва след представяне на скица с отразени съществуващите инфраструктурни
съоръжения под и на терена, както и съществуващата едроразмерна растителност.
Скицата да е съгласувана от експлоатационните дружества.
5. При необходимост от временно захранване с електроенергия в схемата за
поставяне да бъде указан начина и източника на захранване с електроенергия и
инсталираната електрическа мощност в kW.
6. За разполагане на преместваеми обекти в зони на кръстовища се изготвя
отделна схема с отразени съществуващи пътни знаци, светофарни уредби, указателни
табели по ЗП и едроразмерна растителност схемата се съгласува от Комисията по
безопасност.
7. Разполагането на преместваеми обекти в частни имоти, собственост на
физически, юридически лица и община да се разрешава въз основа на приета от ОЕСУТ
и одобрена от главния архитект схема с представено съгласие от останалите
съсобственици при следните условия.
7.1.при свободно разполагане в УПИ преместваемите обекти се разполагат на
минимум 3,0 м от вътрешните граници на УПИ, а когато са с височина до 2,5 м. , на
най-малко 1,50 м. от южната, югозападната и югоизточната граници към съседния имот
при отклонение от южната посока до 45 градуса УПИ
7.2.на дворищно-регулационната граница към съседни УПИ само при наличие
на:
7.2.1. нотариално заверено съгласие от собствениците на съседния имот, когато
същият е частна собственост
7.2.2.писмено положително становище на Директор на Дирекция Управление на
общинската собственост на Община Бургас, когато съседният имот е общинска
собственост
7.2.3.писмено положително съгласие на Областен управител, когато съседният
имот е държавна собственост
8. В УПИ могат да се разполагат преместваеми обекти за дейности, предвидени
с наредба на общински съвет на основание схема, одобрена от гл. архитект, като
същите са съобразени с отреждането на УПИ и показатели за озеленяване.
8.1. В ПИ държавна собственост броят на преместваемите обекти се определя с
индивидуална схема, съгласувана със собственика на терена.
8.2.В ПИ общинска собственост броят на преместваемите обекти се определя с
индивидуална схема,одобрена от главния архитект след становище на Дирекция УОС
8.3. В ПИ частна собственост да се разполагат преместваеми обекти с обща
площ не повече от 90 кв. метра
9.Допуска се поставянето на преместваеми обекти в УПИ при спазване на
следните изисквания

9.1. При ширина на прилежащия пред имота тротоар до 2,00 м преместваемите
обекти да се разполагат на не по-малко от 1,50 м. отстояние от улично регулационната
граница на УПИ или от имотната граница към прилежаща улица или път .
10. Върху преместваеми обекти не се допуска поставяне на рекламни
съоръжения, рекламноинформационни елементи и брандиране.
11. В границите на групови недвижими културни ценности ,в имоти с единични
недвижими културни ценности и в охранителната им зона по ЗКН , разрешение за
поставяне се издава след положително становище на Министерство на културата
12. За елементите на градското обзавеждане разрешение за поставяне се издава
след съгласуване на техния вид от ОЕСУТ.
13. За обектите по чл.2, ал.2, т. 2.2. от Наредбата се допуска временно поставяне
на ветрозащитни прегради (мобилни), които не могат да бъдат свързани със земята, с
височина до 2,50 м. Видът и конфигурацията за разположение се доказват със схема и
техническо предложение за материал и цвят, които подлежат на съгласуване от
ОЕСУТ, преди одобряването им от главния архитект.
13.1. При заемане на площ по чл.2, ал.2, т. 2.2. от Наредбата следва да се спазват
изискванията за осигуряване на свободна зона за достъп на моторни превозни средства
със специален режим, транспортни средства за зареждане на търговски обекти и
свободно движение на пешеходци, съгласно Закона за движение по пътищата.
13.2. При заемане на площ по чл.2, ал.2, т. 2.2. от Наредбата не се допуска
ползването на територия с широчина повече от 3 м пред фронта на сградите в улична
регулация, при спазване на изискванията на Закона за движение по пътищата
III. Правила за поставяне на маси за консумация към съществуващи обекти
(преместваеми и постоянни)
1. Маси за сервиране на открито към съществуващи в прилежащи сгради ЗОХ
се разполагат върху тротоари по транспортни улици при осигуряване на свободна за
преминаване на пешеходци широчина от минимум 1,50 м, като при задънени улици
свободната за преминаване на пешеходци широчина на тротоара е допустимо да бъде
до 0,75 м.
2. Маси за консумация на открито се разполагат върху части от пешеходни
улици и площади, спрямо тяхната ос, при осигуряване на необходимата свободна
широчина за преминаване на автомобили със специален режим/минимум 3,50 м/, въз
основа на цялостна схема, съгласувана с контролните органи.
3. Не се допуска да се поставят маси за открито сервиране на тротоари по-тесни
от 3 метра и на площ по-малко от 3 кв.м – за обекти, подлежащи на категоризиране,
съгласно Закона за туризма и на площ по-малко от 2 кв. м – за обекти, които не
подлежат на категоризиране, съгласно Закона за туризма.
4. Маси за консумация, разположени върху части от тротоари, пешеходни улици
и площади, могат да се покриват само с леки преместваеми слънцезащитни устройства
с подвижна, отваряема конструкция като чадъри, сенници и др., чиято носеща
конструкция не е трайно свързана с терена и без да се нарушава тротоарната настилка.
5. Масите за консумация на открито задължително се обезопасяват към
уличното платно с подходящи предпазни декоративни елементи след съгласуване на
техния вид, цвят и материал от ОЕСУТ.
6. Маси за консумация, разположени върху части от тротоари, пешеходни улици
и площади, могат да се разполагат само пред фасадата на собствен търговски обект в
зоната ограничена от страничните преградни зидове към уличната регулация.

7. Не се допуска да се поставят маси за открито сервиране пред фасадата на
съседни търговски обекти, освен в случаите, когато е на лице нотариално заверено
съгласие от собствениците на тези търговски обекти.
8. Когато за обслужване на заведението се предлага допълнително поставяне на
хладилна витрина, която не представлява самостоятелен търговски обект нейното
местоположение се определя със схемата за разполагане на маси без да се нарушава
целостта на настилката.
9.Масите за открито сервиране се поставят най-много на 3 метра от обекта за
хранене и развлечение, който обслужват и на не по-малко от 1,5 м от външния ръб на
тротоара на обслужващи улици или на 0,75 от външен ръб на тротоара на задънени
улици , с изключение на случаите когато са в територия на пешеходни зони
10. Не се допуска покриване, заграждане със стъклени и плътни стени, прегради
и постоянни покриви на определените по тази наредба зони за поставяне на хладилни
витрини към заведения за хранене и маси за открито сервиране.
11. Одобряването на схеми и поставянето на маси за открито сервиране,
хладилни витрини и други такива в прилежащи площи на съществуващи сгради,
определени по смисъла на приложение №1 към чл.21 от Наредба № 7/2003г. за
ПНУОВТУЗ, става само след положително решение на Общото събрание на етажната
собственост, взето по реда на Закона за управление на етажната собственост.
12. Когато схемата за маси за открито сервиране е схема за благоустрояване на
част от прилежащата към обекта територия, то в схемата следва да се укаже
разположението и площта на съоръженията/декоративните елементи, предвидени в
план-схемата за благоустрояване, мястото и точната площ за поставяне на маси за
открито сервиране, както и прилежащите територии, необходими за обслужване на
масите за открито сервиране. В този случай общо заеманата (ползвана) площ по
схемата представлява площта на най-големия външен контур, ограждащ съоръженията,
отразени в същата.
13. Схемите за поставяне на маси за открито сервиране в имоти публична
общинска собственост, представляващи зелени площи или предназначени за
озеленяване, се разглеждат от ОЕСУТ при Община Бургас. В тези случаи масите се
разполагат в непосредствена близост до разрешени преместваеми обекти, само върху
изпълнени настилки без да засягат озеленени площи, при осигурена широчина за
преминаване по прилежащи алеи от минимум 2,25 м. Общата площ, заета от масите,
трябва да не надхвърля 10% от общата площ зелени площи съществуваща или
предназначена за озеленяване за територии до 1 ха, 10 % за територии до 2 ха и 5% за
територии над 2 ха.
14. Маси за консумация на открито могат да се разполагат и в поземлени имоти
или урегулирани поземлени имоти, в които се намира сградата на основния търговски
обект, при спазване на следните изисквания:
14.1. Да заемат площ само пред фасадата на основния търговски обект
14.2. Изключение от правилото по т.11.1., се допуска само при наличие на
нотариално заверено съгласие от собствениците на обекти, пред които се разполагат
маси.

14.3. В УПИ масите за консумация на открито се разполагат така че да не
нарушават минимално необходимите съгласно изискванията на действащата
нормативна уредба за УПИ озеленени площи
15. Масите за открито сервиране, хладилни витрини към обекти за хранене,
които не представляват самостоятелни обекти, слънцезащитни покрития и декоративни
ограждащи елементи се поставят въз основа на одобрена схема от гл. архитект на
общината след положително решение на ОЕСУТ, а за територии с ЕНКЦ и ГКЦ след
съгласуване на схемата с МК по реда на ЗКН.
16. За територията на ул. “Богориди“, ул. “Александровска“, пл. “Тройката“, пл.
“Св. Св. Кирил и Методий“, пл. “Царица Йоана“ и ул. “Ал. Батенберг“ предвид
значимостта на пространствата и факта че същите са ГНКЦ схемата се изготвя като
обща схема от експерти на общинската администрация при спазване съответните
изисквания.
17. В останалите случаи схемите за разполагане на маси за открито сервиране се
възлагат от заявителя или от група заявители и се изработват върху комбинирана скица
от кадастралната карта и действащия регулационен план, отразяваща всички
съществуващи елементи на надземния кадастър (шахти, табели, трайна дървесна и
храстова растителност, елементи на градското обзавеждане и др.).
18. Схемата представлява ситуационен план с обозначени размери на
предвиденото за поставяне обзавеждане, отстояния до съществуващи сгради и до
регулационни граници. Схемата следва да посочи с точни размери заеманата площ,
включваща площта за поставяне на маси за открито сервиране, хладилни витрини към
обекта, ограждани елементи, както и прилежащите територии, необходими за
обслужване на масите за открито сервиране по
външен контур, ограждащ
съоръженията, отразени в схемата.
19. Копие от одобрената схема се поставя на видно място в обекта.
20. Разрешение за поставяне може да бъде издадено само за преместваеми
обекти за които има одобрена схема.
IV. Технически изисквания към сенници и чадъри
1. За територията на ул. “Богориди“, ул. “Александровска“, пл. “Тройката“, пл.
“Св. Св. Кирил и Методий“, пл. “Царица Йоана“ и ул. “Ал. Батенберг“ се допуска
поставянето само на чадъри в цветовата гама от бяло до светла охра, без рекламни
чадъри и без рекламни надписи, с възможност за полагане на фирмен надпис с
височина от 15-20 см. върху вертикалната им част.
2. За територията на ул. “Богориди“, ул. “Александровска“, пл. “Тройката“, пл.
„Св. Св. Кирил и Методий“, пл. “Царица Йоана“ и ул. “Ал. Батенберг“ се допуска
поставянето на слънцезащитни тенти-конзолни, окачени на фасадите на сгради, въз
основа на съгласие на собствениците в тях, в цветова гама от бяло до светла охра, без
рекламни тенти и без рекламни надписи, с възможност за полагане на фирмен надпис с
височина от 15-20 см. върху вертикалната им част.
3. За територията на Приморски парк и Парк Езеро върху зоните определени за
поставяне на маси за открито сервиране се допуска поставянето само на чадъри и
сенници в цветова гама бяло до светло зелено, без рекламни чадъри и без рекламни
надписи, с възможност за полагане на фирмен надпис с височина от 15-20 см. Върху
вертикалната им част.

4. При поставяне на преместваеми обекти - кампанийни и сезонни, за
територията на Централна градска част, Приморски парк и Парк Езеро, в случай на
поставяне на слънцезащитни чадъри и сенници важат съответните правила по т.1, т.2 и
т.3 от настоящия раздел.
Типови проекти №1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 1ж, 1з.

