
 Приложение 1  
 

ДО КМЕТА  НА 

ОБЩИНА ВАРНА 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

за провеждане на проява на открито 

От............................................................................................................................................. 
(данни за организатора - юридическо лице, организация, сдружение, физическо лице) 

     адрес:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     представлявано от ....................................................................................................................                                                                                                                                                  
(име, презиме и фамилия) 

 тел.: ……………………………………………………………………  e-mail: ……………………………………………………………………….…. 

 
Моля, да бъде разрешено провеждане на следната проява на открито: 

1. Вид  и описание на проявата:.................................................................................................. 
                        (спортна, културна, музикална, филми, изложба или друга индивидуална или масова проява) 

2. Място на проявата:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ЗАБЕЛЕЖКА: В случай че проявата или част от нея ще се провежда на територия, която не е 
собственост или не се стопанисва от Община Варна, се прилага копие от съгласието или одобрението на 
собственика/ползвателя й.  

3. Маршрут (при шествия, маратони и др.): ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
ЗАБЕЛЕЖКА: При прояви, свързани с промяна на организацията на движението, затваряне на улици и 
площади, заявленията се подават най-малко 15 работни дни преди провеждане на проявата. 

4. Дата, начален и краен час:………………………………………………………………………………………………………………………  
5. Ще бъдат използвани ………………… квадратни метра за разполагане на преместваемо съоръжение 

………………………………………………………………… по приложената Схема на  разположението.  
(сцена, подиум,  шатра, платформа, друго)  
ЗАБЕЛЕЖКА: При поставяне на преместваеми съоръжения се изисква схема, издадена от районната 
администрация, на чиято територия се провежда проявата и одобрена от Община Варна. 

6.  Ще бъдат използвани следните средства: …………………………………………………………………………….……………… 
                      (слово, снимки, плакати, макети, автомобили, озвучаване, други) 

7. Ще бъде използван обект на авторско право съгласно чл. 3 от Закона за авторското право и 

сродните му права (ЗАПСП)1................................................................................................. 

ЗАБЕЛЕЖКА: В случай че ще бъде ползван обект на авторско право, се прилага заверено копие от 
договор за отстъпване на право за публично изпълнение, съгласно чл. 58, ал. 3 ЗАПСП.  

8.  Приблизителен брой участници: ……………………………………………………………………………………………………. 

9.  Описание на мерките, предприети от организатора, за недопускане нарушения на обществения 

ред, спазване на безопасността на движението и законовите права и интереси на гражданите: 

..………………………………………………………………………………....……………………………….…………………………………………… 

      …………………………………….......................................................................................................... 

10. ……………………………………………………………………………………………............................................................. 
                 (име, презиме и фамилия лицето, което отговаря за провеждане на проявата)                                                                                 

11. Други:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ЗАБЕЛЕЖКА:  При необходимост от осигурявана на достъп на МПС за доставяне на преместваеми 
съоръжения се посочват  мястото и времето за престой. Прилага се и копие от Свидетелство за 
регистрация  за всяко МПС.   

 12. Декларирам, че съм запознат/а с чл. 55 от Наредбата за обществения ред на Община Варна.2   

      Версия: 02/20.12.2018 г. 



 

13. Информиран/а съм, че личните ми данни се обработват за целите на административното 

обслужване. 

Приложения: 
1. Одобрена Схема на  разположението. 
2. Заверено копие от договор за отстъпване на право за публично изпълнение, съгласно чл.      
58, ал. 3 от Закона за авторското право и сродните му права. 
3. …………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ……………………………………………………………………………………………………………………………  

 

                Дата:…………………….                                                            Подпис: ……………………… 
 
1                        ЗАКОН ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА 
    Чл. 3. (1) Обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на 
творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма, като: 
 1. литературни произведения, включително произведения на научната и техническата литература, на публицистиката и 
компютърни програми; 
 2. музикални произведения; 
 3. сценични произведения - драматични, музикално-драматични, пантомимични, хореографски и други; 
 4. филми и други аудио-визуални произведения; 
 5. произведения на изобразителното изкуство, включително произведения на приложното изкуство, дизайна и народните 
художествени занаяти; 
 6. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) реализирани произведения на архитектурата и приложени 
устройствени планове; 
 7. фотографски произведения и произведения, създадени по начин, аналогичен на фотографския; 
 8. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) одобрени архитектурни проекти, одобрени проекти по устройствено 
планиране, карти, схеми, планове и други, отнасящи се до архитектурата, териториалното устройство, географията, 
топографията, музейното дело и която и да е област на науката и техниката; 
 9. графично оформление на печатно издание; 
 10. (нова - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) кадастрални карти и държавни топографски карти. 
 (2) Обект на авторското право са също: 
 1. преводи и преработки на съществуващи произведения и фолклорни творби; 
 2. аранжименти на музикални произведения и на фолклорни творби; 
 3. периодични издания, енциклопедии, сборници, антологии, библиографии, бази данни и други подобни, които включват две 
или повече произведения или материали. 
 (3) Обект на авторското право може да бъде и част от произведение по ал. 1 и 2, както и подготвителните скици, планове и 
други подобни. 

2                  НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД - РАЗДЕЛ IX - РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБРАНИЯ, МИТИНГИ        
И ДРУГИ МАСОВИ ОБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ 

 чл. 55. (1) Организаторите на обществени прояви се задължават: 
- да не допускат нарушаване правата и свободите на гражданите; 
- да осигуряват спазването на обществения ред; 
- да осигуряват опазването на частната и публична собственост; 
- да не допускат замърсяване на мястото и по маршрута на провежданата проява; 
- да не допуска повреждане на тревни площи и друга растителност; 
- да съгласуват провеждането на проявите по време и място с Кмета на общината, като задължително трябва да притежават 
неговото писмено разрешение;  
- да осигурят за своя сметка достатъчно на брой, съгласно действащите нормативи и указания на ОД "Полиция" охраняващи 
проявата лица; 
- да не се допускат в близост до и на мястото на провеждане на проявата лица, носещи оръжие, други общоопасни вещества, 
наркотични и /или други упойващи вещества, взривоопасни, огнеопасни и задимяващи средства, както да не допускат 
внасянето на предмети, създаващи опасност за здравето и живота на гражданите, като вериги, боксове, палки и други подобни; 
- да не допускат внасянето и употреба на алкохолни напитки, както и присъствието на лица във видимо нетрезво състояние 
и/или под влиянието на наркотични и упойващи вещества; 
- да организират почистването и сметоизвозването след приключване на проявата и възстановяване на нанесените щети за 
своя сметка. 
(2) Предварително организаторите в писмен вид декларират отговорността си по предходната алинея или сключват договор с 
Кмета на община Варна, в който се определят конкретните права и задължения на страните, свързани с провеждането на 
обществената проява. 
(3) За нарушение на този член се налага санкция в размер: 50 - 500 лв. 
(4) В изключителни случаи и при условията на чл. 12 от Закона за събранията, митингите и манифестациите, Кметът на община 
Варна може да забрани или да спре провеждането на обществената проява. 
чл. 56. Граждани и длъжностни лица, нарушаващи установения ред и гаранция за организация и провеждане на събрания, 
митинги и манифестации се наказват с глоба от 50 - 300 лв., ако не подлежат на по-тежко наказание 
 
ЗАБЕЛЕЖКИ: 
1. Заявленията се подават  в деловодството на община Варна, бул. ”Осми приморски полк” № 43. 
2. Организаторите на спортни, културни и други индивидуални и масови прояви на открито подават заявленията  най-малко 10 
работни дни преди датата на провеждане. При проява, свързана с промяна на организацията на движението, затваряне на 
улици и площади, заявленията се подават най-малко 15 работни дни преди датата на провеждането им. 
4. Мероприяния не се провеждат в часовете от 22:00 до 6:00 часа.  
5. При промяна на условията, посочени в заявлението, организаторът уведомява писмено община Варна. 
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