НАРЕДБА
ЗА РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. /1/ С тази наредба се уреждат редът и условията за функциониране на търговските и
туристически обекти, разположени на територията на община Вълчи дол.
/2/ По смисъла на тази наредба “търговски обекти” са:
магазини за търговия с хранителни и нехранителни стоки, работилници и ателиета за услуги,
павилиони, сергии, съоръжения за разносна търговия, складове за търговия на едро, аптеки и
др.
/3/ По смисъла на тази наредба туристически обекти са:
1. Средства за подслон - хотели, мотели, вилни и туристически селища, къмпинги и
туристически хижи.
2. Заведения за хранене и развлечения – ресторанти, заведения за бързо обслужване,
питейни заведения, кафе-сладкарници , барове, увеселителни и развлекателни паркове,
интернет зали и зали за компютърни игри.
Чл. 2. Търговските и туристическите обекти могат да се разкриват и стопанисват от физически
или юридически лица, надлежно регистрирани според съществуващото законодателство и тази
наредба.
ІІ. РАЗКРИВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ И ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ
Чл. 3. Когато търговският или туристическият обект е завършен строеж, ползването се
разрешава след регистрирането му по реда на Наредба № 2/31.07.2003 г. на МРРБ, съгласно
неговата категория.
Когато за изпълнението на обекта не се изисква разрешение за строеж по смисъла на чл.
148 от ЗУТ, същия може да бъде разкрит ако притежава разрешение за поставяне на основание
чл.56 от ЗУТ и разрешение от специализираните органи за санитарно – хигиенен контрол.
Чл. 4. Заведенията за хранене и развлечения на територията на Община Вълчи дол, които се
озвучават с озвучителни уредби с ефективна мощност на звукорепродуциращите устройства
повече от 90 вата, се задължават да извършват дейността си само след наличието на протокол
от РИОКОЗ – Варна или лицензирана лаборатория за замерване на шума около и в обекта.
Чл. 5. /1/ Работното време на заведенията за хранене и развлечение, категоризирани съгласно
Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за
хранене и развлечение се определя както следва:
1. От 06.00 до 03.00 часа имат право да работят:
а/ специализирани ресторанти;
б/ Барове: Бар-клуб, Пиано-бар, Бар-казино, Бар-вариете, Нощен бар, Дискотеки;
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в/ Кафе-клуб;
г/ Баничарница или мекичарница, пицария.

2. Работното време на заведенията за хранене и развлечения, които се помещават в
жилищни сгради се определя от 09.00 до 22.00 часа през зимния сезон и от 08.00 до 23.00 часа
през летния сезон.
3. Работното време на всички останали заведения, извън тези по т. 1 и т. 2 се определя от
06.00 до 24.00 часа.
/2/ Заведенията за хранене и развлечения могат да бъдат озвучавани с оркестър до 23.30 часа.
ІІІ. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ
Чл. 6. /1/ На входа на търговските и туристически обекти задължително се поставя надпис на
български език със следната информация: фирмата и седалището на търговеца, работното
време на търговския обект, името и фамилията на материално отговорното лице, адрес и
телефон.
/2/ На подходящо място в заведенията за хранене и развлечения задължително се оказва
менюто за деня с оказан грамаж и цени.
/3/ Във всички търговски обекти се поставят етикети с цена в български лева на всеки изложен
за продажба артикул.
/4/ В ателиетата за услуги се поставя на видно място ценоразпис на отделните видове услуги.
При извършване на услуги извън ателиетата, търговецът е длъжен да покаже на клиента
ценоразписа по който работи.
/5/ В обектите в които се работи с мерки и теглилки, търговецът осигурява документ за
предварителна контролна заверка на същите от компетентните органи.
Чл. 7. Във всички търговски и туристически обекти задължително се издава касов бон от
ЕКАФП и при изискване – фактура.
Чл. 8. Търговецът е длъжен да осигури и държи в търговския и туристически обект на
разположение на контролните органи следните документи:
1. Документ за правомерно ползване на обекта – статут, документ за собственост или договор
за наем.
2. Удостоверение за категоризация на заведенията за хранене и средствата за подслон.
3. Хотелски регистър - надлежно заверен за средствата за подслон.
4. Удостоверение за регистрация по Закона за храните издадено от РИОКОЗ за търговските
обекти и заведенията за хранене и развлечения.
5. Разрешително от ДВСК за специализираните магазини предлагащи продукти от животински
произход.
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6. Заверени здравни книжки на работещите в обекта, когато в него се продават хранителни
стоки.
7. Касова книга – редовно водена.
8. Становище за продажба на алкохол и тютюневи изделия от РИОКОЗ, разрешително за
търговия с тютюн и тютюневи изделия и документ за платени такси за текущата година за
търговските обекти и заведенията за хранене и развлечения.
9. Разрешение за поставяне или монтиране на РИЕ и документ за платена такса.
10. Разрешение за поставяне на ПОТ по чл.56 от ЗУТ.
11. Лицензионни договори за ползване на софтуерни продукти от интернет зали и зали за
компютърни игри.
Чл. 9. При продажба на стоки подлежащи на гаранционно поддържане, задължително се
издават гаранционни карти и фактури придружени от касов бон от ЕКАФП съгласно
изискванията на Закона за защита на потребителите.
Чл. 10. /1/ За всички стоки от местно производство и внос, търговецът осигурява необходимите
нормативни документи, преди пускането им в продажба.
/2/ При установено отклонение от стандартизационните норми или изтичане срока на годност,
търговеца е длъжен да спре стоките от продажба и да ги извади от търговския оборот.
Повторното им предлагане за продажба може да стане само с писмено разрешение на
компетентните контролни органи.
Чл. 11. Забранява се:
/1/ Продажбата на стоки с неустановен произход.
/2/ Търговията с пиротехнически изделия с увеселителна цел извън обектите по Закона за
контрол над взривните вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси и Правилника за неговото
приложение.
/3/ Сервирането и продажбата на алкохолни напитки и цигари на лица под 18 години, както и на
лица в нетрезво състояние.
/4/ Допускането на лица под 18 години непридружавани от родител, настойник или осигурено
от родителите /настойници/ пълнолетно дееспособно лице в интернет зали, зали за компютърни
игри, търговски и туристически обекти със сервиране на алкохол след 22 ч. през летния сезон и
21 ч. през зимния сезон.
/5/ Ползването на тротоарите и площите около търговския обект за съхраняване на стоки и
амбалаж.
/6/ Продажбата на алкохол и тютюневи изделия на 30 м. от територията на учебни заведения.
/7/ Продажбата на алкохол и тютюневи изделия на територията на здравни заведения.
/8/ Разполагането на търговските обекти на зелени площи на територията на Община Вълчи
дол, с изключение на предвидените в устройствения план на Общината.
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/9/ Създаването на пречки за достъп до съоръжения на електроразпределителната, В и К,
телефонни мрежи и пожарните хидранти, чрез разполагането на маси, столове, преместваеми
съоръжения или чрез складиране на стоки, амбалаж и др. около или в близост на търговските и
туристически обекти.
/10/
Закриването,
повреждането
или
унищожаването
на
маркировката
на
електроразпределителни, топлофикационни, В и К, телефонни съоръжения и пожарни
хидранти.
/11/ Допускането на лица носещи оръжие в заведения за хранене и развлечение, освен в
случаите на изпълнение на служебните задължения.
Чл. 12. Търговецът е длъжен да осигурява поддържането и чистотата в обекта и прилежащата
му територия.
ІV. ОРГАНИЗИРАНЕ ТЪРГОВИЯТА НА ОТКРИТО
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 ал.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 стоки, за които се изискват такива;
3.(отм.);
4. Договор за наем или нотариален акт за имота върху който ще се осъществява
дейността;
5. Документ за платена такса в размер на 30,00лв.
(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 общината.
(4).Удостоверението се изготвя и подписва от Кмета на Община Вълчи 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, които 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.
V. ОРГАНИ ЗА КОНТРОЛ
Чл. 16. Контролът по спазването и изискванията на настоящата Наредба се осъществява от
оторизираните компетентни общински и държавни органи, които задължително се легитимират
при осъществяване на контролна дейност.
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Чл. 17. Централизираният контрол върху общинските органи по тази наредба се осъществява
от Кмета на Община Вълчи дол.
Чл. 18. /1/ Права на контролните органи:
1/ на свободен достъп в търговските и туристическите обекти при изпълнение на
служебните им задължения;
2/ да изискват необходимите документи във връзка с осъществявания от тях контрол;
3/ да дават писмени указания за отстраняване на нарушенията, констатирани в обектите;
4/ да съставят констативни протоколи и да дават задължителни предписания с посочване
на срок за изпълнение;
5/ да съставят АУАН при констатирани нарушения.
/2/ Задължения на контролните органи:
1/ да установяват точно фактите при извършвания от тях контрол;
2/ да дават заключения по възраженията във връзка с констатираните нарушения;
3/ да опазват служебната и търговската тайна, както и да не използват информацията
извън предназначението и;
4/ да уведомяват съответния специализиран орган за контрол в случаите, когато считат, че
е налице нарушение на друг нормативен акт.
/3/ При констатиране на нарушения наказателни постановления се издават от Кмета на Община
Вълчи дол, освен в случаите, когато санкционирането на нарушението е от компетенциите на
друг орган.
VІ. САНКЦИИ
Чл. 19. /1/ В случаи на нарушения на настоящата наредба виновните лица се наказват с глоба в
размер от 50 до 500 лв.
/2/ Лице наказано за нарушение на тази наредба, което до една година от влизане в сила на
наказателно постановление, извърши ново нарушение се наказва с глоба от 200 до 500 лв., а
при повторно нарушение по чл. 4, чл. 5 и чл. 8 контролните органи прекратяват дейността на
обектите до отстраняване на нарушенията.
Чл. 20. /1/ В случаи на нарушения на санитарно хигиенните норми на шум, доказани чрез
протокол, съставен от служители на РИОКОЗ виновните лица се наказват с глоба от 500 лв.,
ако не подлежат на по-тежко наказание.
/2/ В случай на констатирани нарушения на обществения ред в обектите и при повторно
нарушение по ал.1 контролните органи по чл.18 съвместно с органите на МВР пристъпват към
незабавно прекратяване на дейността на обекта .
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
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§ 1. Настоящата Наредба отменя досега действащата Наредба за ред за провеждане на
търговска дейност на територията на община Вълчи дол, приета с решение № 145 по
протокол №10 от 20.05.2004 г., и променена с решение на Общински съвет – Вълчи дол №
425 по протокол №28 от 25.11.2005 г.
§ 2. Настоящата Наредба се издава на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и влиза в сила от
момента на влизане в сила на взетото от ОбС Решение.
Настоящата Наредба е приета с Решение на Общинския съвет – Вълчи дол № 211. по
протокол № 11 от 28.07.2008 г.
Настоящата наредба допълнена и изменена с Решение №658/21.03.2013год., Протокол №20
Настоящата наредба допълнена и изменена с Решение №363/30.08.2016год., Протокол №13
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