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Област Варна

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
тел.05131/23-13 - кмет; 27-20 - зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/34-50
9280 гр.Вълчи дол, пл.”Хр.Ботев”№1; e-mail: oba_valchidol@mail.bg

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от инж. Пенка Димитрова Йорданова- Кмет на община Вълчи дол,
Относно: Изменение и допълнение на Нaредба за реда за провеждане на търговската
дейност на територията на Община Вълчи дол.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Във връзка с разпоредбите на Закон за ограничаване на административното
регулиране и административния контрол, се налага актуализация на глава IV от Нaредба
за реда за провеждане на търговската дейност на територията на Община Вълчи дол, с
оглед на което предлагам Oбщинският съвет да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:
На основание- чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол
Приема изменение и допълнение на Нaредба за реда за провеждане на търговската
дейност на територията на Община Вълчи дол.

§1. Глава IV от Наредбата- „ОРГАНИЗИРАНЕ ТЪРГОВИЯТА НА ОТКРИТО”
придобива следното съдържание:
„IV. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА
ОТКРИТО.
Чл. 13.(1). Търговия на открито се извършва от лица, получили удостоверение за
регистрация от кмета на общината или от упълномощено от него длъжностно лице.
(2). Издадените удостоверения се вписват в регистър "Амбулантна търговия" от лицата,
издали удостоверението.
Чл. 14.(1). Търговците подават заявление за издаване на удостоверение за регистрация
на търговски обект на открито.
(2). Към искането по ат. 1 се прилагат копия от следните документи:
1. Удостоверение за регистрация в Агенция вписвания- търговски регистър, за
юридически лица;
2. Удостоверение за временен обект, издадено от РЗИ-Варна, при продажба на
хранителни други стоки, за които се изискват такива.
3. Удостоверение за наличие или липса на задължения към Община Вълчи дол’
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4. Договор за наем или нотариален акт за имота върху, които ще се осъществява
дейността.
5. Документ за платена такса в размер на 30.00 лв.
(3). Удостоверението за регистрация за търговия на открито се издава в един екземпляр
със срок до края на текущата година. Дубликат от него се прикрепва към досието на
търговеца, което се съхранява в обшината.
(4) Удостоверението се изтотвя и подписва от Кмета на Община Въчли дол в
седемдневен срок след представяне на документите по ал. 2.
(5) Удостоверението се издава на конкретно юридическо или физическо лице и не може
да се преотстъпва.
Чл. 15.(1). Кметът или упълномощено от него длъжностно лице може да откаже
издаването на удостоверение за регистрация на търговия на открито.
(2). Отказът се мотивира писмено за обстоятелствата, конто го налагат, в седемдневен
срок от подаване на искането.
(3). Отказът може да бъде обжалван пред съда по реда на АПК в 14-дневен срок.”

Вносител ........................
Инж. Пенка Йорданова,
Кмет на община Вълчи дол
март 2013 г.
гр. Вълчи дол
Изготвил: гл. експерт „ОС”...................
/Иван Драганов/

2

