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§1. В разпоредбите на Глава втора „Извършване на търговска дейност на 

територията на Община Правец”, Раздел I „Ред и начин за уведомяване на 

общинската администрация” се правят следните изменения и допълнения: 

1. Текстът на чл.6 , ал. 1 се променя и придобива следното съдържание: „(1) 

Уведомленията се вписват в регистър „Търговски обекти“, като един екземпляр 

се предоставя на търговеца по служебен път.” 

 

2. Текстът на чл.7, ал.2 се променя и придобива следното съдържание: „2. 

Уведомлението за извършване на търговска дейност се поставя на видно място 

в търговския обект.” 

§2. В разпоредбите на Глава втора „Извършване на търговска дейност на 

територията на Община Правец”, Раздел II „Общи изисквания към търговските 

обекти” се правят следните изменения и допълнения: 

1. Текстът на чл.11, ал. 2 се променя и придобива следното съдържание:  

„ (2) Търговецът, ползващ търговски обект е длъжен:  

1. да организира работата в търговския обект в съответствие със законовите и 

поднормативни изисквания.  

2. да следи и сигнализира на органите на РУ на МВР за нарушение на 

обществения ред в търговският обект и района му.  

3. да поддържа чистотата и почиства снега в района на търговския обект.  

4. да организира зареждане на търговския обект и товаро-разтоварни работи, 

свързани с това, при спазване на изискванията за осигуряване на обществения 

ред и спокойствието на гражданите и спазване на правилата за организацията на 

движението в района на търговския обект.  

5. Лицето, работещо в търговския обект /щанд, маса или др./ е длъжно при 

поискване от контролните органи да представи разрешение за ползване на терен, 

общинска собственост, за извършване на търговия на открито или разрешение 

за ползване на терен, общинска собственост, за поставяне на маси и столове за 

сервиране на открито” 

 

2. Текстът на чл. 11, ал.3 се отменя.  

 

3. Текстът на чл.12, ал.2, се отменя.  
 

4. Текстът на чл.13, ал.1 се променя и придобива следното съдържание: 

 

„(1) На търговците на територията на община Правец се забранява:  

1. извършването на търговска дейност без надлежно издадено или с изтекъл срок 

разрешение за ползване на терен, общинска собственост, за извършване на 

търговия на открито, разрешение за ползване на терен, общинска собственост, 

за поставяне на маси и столове за сервиране на открито, както и заемането на по-

голяма от разрешената площ.  
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2. продажбата на промишлени стоки на открито пред стационарните търговски 

обекти или павилиони освен на обособените за това места /пазари, базари и др. 

подобни/.  

3. сервирането и продажбата на алкохолни напитки на лица под 18 години, както 

и на лица във видимо нетрезво състояние;  

4. допускането на:  

4.1. въоръжени лица в заведения за обществено хранене, увеселителни 

заведения, игрални зали, Интернет клубове с изключение на служители на МВР 

и МО при изпълнение на служебните им задължения;  

4.2. лица във видимо нетрезво състояние или под влияние на други упойващи 

вещества;  

4.3. лица, които носят други общоопасни средства, наркотични вещества или 

други упойващи вещества;  

4.4. лица без документ за самоличност или ученическа лична карта;  

4.5. лица, които отказват да бъдат проверени във връзка с прилагането на т.4; 

5. ползването на зелените площи, тротоарите и другите места, предназначени за 

общо ползване или около търговски обект за съхраняване на стоки и амбалаж; ” 

5. Текстът на чл.14 се променя  и придобива следното съдържание: „Чл.14. 

На територията на община Правец се въвежда работно време на търговските 

обекти, в часови пояс от 06,00 до 23,00 часа.” 

 

6. Текстът на чл.15 се променя  и придобива следното съдържание: „Чл.15.  

„(1) С ненормирано работно време могат да работят обектите за търговия и 

туризъм. 

(2) Търговски обекти с ненормирано работно време са тези, чието работно време 

продължава и след 23.00 ч. 

(3) Търговските обекти, работещи с ненормирано работно време, трябва да отговарят на 

следните условия: 

- Заведенията да се помещават в нежилищни сгради или собствени еднофамилни 

жилищни сгради. 

- За обекти, намиращи се в жилищни сгради, следва да има протокол от общото 

събрание на живущите, в който с решение е дадено съгласие от обитателите за работа на 

обекта с ненормирано работно време. 

- Когато заведението е на открито, като ресторант-градина и маси на тротоара 

пред заведението, същото следва да е на не по-малко от 50 метра от жилищни сгради. 

Музиката е разрешена до 22.00 часа.  

- Дискотеките да са в самостоятелни сгради, комплекси за развлечения, хотели, 

административни сгради, спортни комплекси и др. подходящи помещения в населените 

места. Не могат да се разкриват в обекти, подлежащи на усилена шумозащита – лечебни 

заведения, детски градини и училища, общежития, жилищни сгради и прилежащи към 

тях помещения ” 

 

7. Текстът на чл.16 се променя и придобива следното съдържание: „Чл.16.  

(1) За търговските обекти, работещи с ненормирано работно време, се 

подава заявление до кмета на общината (Приложение № 5), придружено от 

следните документи: 

1. Становище от РУ на МВР гр. Правец за липса на констатирани нарушения на 

обществения ред в обекта през последните 6 месеца от датата на подаване на 
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заявлението/за ЗХР/. 

2. Становище от РСПБЗН за съответствие на обекта с изискванията за пожарна 

безопасност. 

3. Договор за охрана на обекта с лице, притежаващо разрешение за извършване 

на охранителна дейност. 

4. Документ за собственост или друг документ, от който да е видно, че лицето 

може да извършва дейност в обекта. 

5. Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация. 

6. За обекти, намиращи се в жилищни сгради – протокол от общото събрание на 

живущите, в който с решение е дадено съгласие от обитателите за работа на обекта с 

ненормирано работно време. 

7. Декларация за наличието на издадено удостоверение за категория на обекта /за 

ЗХР/. 

8. Документ за платена такса. 

(2) Кмета на общината назначава със заповед комисия, която да разглежда 

подадените заявления и дава предложения за издаване или отказ за издаване на 

удостоверения за ненормирано работно време на обектите. 

(3) Кмета на общината или упълномощено от него длъжностно лице издава 

удостоверение за ненормирано работно време за съответната календарна година, като 

след изтичането й се подава заявление за издаване на удостоверение за следващата 

календарна година с приложено становище от РУП за липса на констатирани нарушения 

на обществения ред в обекта през последните 6 месеца от датата на подаване на 

заявлението и документ за платена такса. Удостоверението се поставя на видно място в 

обекта. 

(4) Търговските обекти, работещи с ненормирано работно време, се вписват в 

регистър от определено от кмета длъжностното лице. 

(5) При промяна на работното време или на обстоятелства, вписани в 

удостоверението, търговецът е длъжен в 14 /четиринадесет/ дневен срок от настъпването 

им да подаде заявление до кмета  на общината за отразяване на настъпилите промени.  

(6) Търговски обекти, работещи с нормирано работно време, могат да получат 

еднократно удостоверение за работа с удължено работно време при специални поводи 

/сватби, кръщенета, абитуриентски балове и други/. Удостоверението се издава от кмета 

на общината или от упълномощено от него длъжностно лице, въз основа на писмено 

искане от управителя на обекта.” 

8. Текстът на чл.17 се променя и придобива следното съдържание: „ чл. 17 

Кметът на общината със заповед променя ненормираното работно време или 

отнема издаденото удостоверение, ако в рамките на една година са 

констатирани: 

1. Две или повече жалби от граждани за наднормени нива на шум, чиято 

основателност е доказана с протокол за измерен шум от РЗИ София област. 

2. Два и повече случая на неспазване на работното време, установени по 

надлежния ред от служители на общинска администрация или от органите на МВР.  

3. Два и повече случая на нарушаване на обществения ред, установени по 

законния ред.” 

9. Текстът на чл.18 се променя и придобива следното съдържание: „чл. 18 

Таксата за издаване на удостоверение за ненормирано работно време за една 
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година и таксата за еднократно удължаване на работното време е определена 

в Наредба № 15 на Общински съвет Правец ”.  

10. Текстът на чл.19  се променя и придобива следното съдържание: „Чл.19. 

Работното време на всички търговски обекти с ненормирано работно време 

може да бъде удължено, както следва: 

1. Обекти с денонощен режим на работа - лоби-барове, бар-казина, игрални зали, 

бензиностанции и газостанции и магазини и заведения към тях, аптеки, 

магазини за хранителни стоки и др.под.- от 0.00 до 24.00 часа. 

2. Заведения, работещи с нощен режим – нощни барове, дискотеки, пиано-

барове, бар-клубове и бар-вариетета – до 04.00 часа. 

3. За останалите обекти  – до 02.00 часа:” 

11. Текстът на чл.20 се отменя.  

 

§3. В разпоредбите на Глава трета „Организиране търговия на открито” се 

правят следните изменения и допълнения: 

1. Текстът на чл.21 променя и придобива следното съдържание: „Чл. 21. 

Търговията на открито се осъществява на публични места – улици, площади 

или други подобни, като се извършва:  

1. с временни съоръжения – търговски маси, щандове, стелажи, сергии, витрини, 

помощни съоръжения и други подобни, които не са трайно прикрепени върху 

терена.  

2. чрез разполагане на маси, столове, пейки пред заведенията за хранене и 

развлечения.  

3. чрез разполагане на атракционни, увеселителни, циркови съоръжения“ 

 

2. Текстът на чл.22, ал.1 променя и придобива следното съдържание: „(1) 

На територията на Община Правец се обособяват следните зони.  

 

1. ПЪРВА ЗОНА : 

Обхваща: 

1.Квартали: част от 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 27, 28, 29, 30, 

31, 32, 33, 34, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 73, 77, 78, 80, 81, 101, 115, 127, 131, 132, 

166, 167, 176, 177 – при граници – ул. ”Д. Грънчаров”, улица граничеща с квартали 77, 78, 

127, 167 и 73, ул. „Елаша”, ул „Витомерица”, ул. „Д.Грънчаров”, края на регулация, бул. 

„Трети март”, ул. „Роза”, ул. „Поп Марко”, ул. „Градешница”, ул. „Възраждане”, ул. 

„Четвърта”, ул. „Здравец”, ул. „Моновец”, ул. „Свобода”, ул. „ген. Раух”, ул. „Христо 

Ботев” и бул. „Трети март”.  

2.Квартал „Езерото” в обхвата на квартали:117, 171, 172 и 173 от действащия план за 

регулация 

2. ВТОРА ЗОНА : 

Обхваща квартали: 1, част от 3, 9, 23, 35, 38, 39, 40, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 

60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 79, 83, 85, 86, 92, 93, 94, 95, 95a, 96, 97, 98, 

100, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 134, 142, 143, 149, 151, 152, 153, 154, 157, 158, 

159, 163, 164, 165, 168, 169, 170, 175. 

ІІІ.ТРЕТА ЗОНА : 
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Обхваща квартали: 2, 74, 84, 87, 88, 89, 90, 91, 99, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 

111, 112, 113, 114, 130, 139, 140, 141, 150, 155, 156, 160, 161, 162 и махалите: ”Скърнава”, 

”Драганска”, ”Дивчов рът”, ”Манастирица”, ”Живковска” и ”Никовци”. 

 

1. Четвърта зона – населените места на територията на общината над 500 жители; 

2. Пета зона – населените места на територията на общината под 500 жители.” 

 

 

 

3. Текстът на чл.22, ал.2 променя и придобива следното съдържание: 

„(2Търговска дейност на открито се извършва от физически и юридически 

лица, получили разрешително от кмета на общината или от упълномощено от 

него лице. Изготвените разрешителни се издават и вписват в регистър, след 

заплащане на съответната такса, ” 

 

4. Текстът на чл.24, ал.3 променя и придобива следното съдържание: „При 

надлежно комплектовани документи, разрешителното се издава в 14-дневен 

срок от подаване на заявлението или от отстраняване на допуснатите нередности 

по него” 

 

5. Текстът на чл.25, ал.2 се отменя.  

 

6. Текстът на чл. 30, ал. 1, т. 2 се изменя и придобива следното съдържание“ 

„т. 2 При прекратяване на ползването на определените в разрешителното площи, 

лицата не заплащат такса за периода от прекратяването до крайния срок на 

издаденото разрешение за ползване“.  

 

7. Текстът на чл. 32, ал. 4 се изменя и придобива следното съдържание“ „(4) 

При констатиране на нарушения, извън рамките на компетенциите на 

контролните органи по ал.1, 2 и 3, същите са длъжни своевременно да 

уведомяват компетентни органи за извършване на контрол”  

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 4. Настоящите изменения на наредбата са приети с Решение № 

............./.................2019 година на Общински съвет – Правец, на основание чл.21, ал.2 от 

ЗМСМА, чл.8 от ЗНА, чл.2 от Закона за местните данъци и такси, чл.76, ал.1 и ал.3, чл. 79 

от АПК, и влиза в сила от деня на публикуването й в местен вестник.  

  


