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Глава първа 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.1.(изм.с Реш.№252/21.12.2016г.) С тази наредба се уреждат реда и условията за 

упражняване на търговска дейност, както и търговията на открито на територията на Община 

Правец. 

Чл.2.(1) (изм.и доп. с Реш.№252/21.12.2016г.). По смисъла на тази наредба търговски 

обекти са: 

1. Обекти за търговия с хранителни стоки; 

2. Обекти за търговия с нехранителни стоки; 

3. Заведения за хранене и развлечения; 

4. Средства за подслон и места за настаняване; 

5. Обекти за услуги, салони, ателиета и др.; 

6. Аптеки и дрогерии; 

7. Бензиностанции и газостанции и прилежащите към тях обекти; 

8. Зали за хазартни игри; 

9. Зали за компютърни игри и интернет; 

10.Складове за търговия на едро; 

11.Площадки за изкупуване на отломки от черни и цветни метали и други обекти 

за извършване на търговия; 

 (2)(доп. с Реш. №252/21.12.2016г.) Търговски обекти са и преместваемите 

съоръжения за търговия по смисъла на чл.4 от Наредба №9 на ОбС на Община Правец за 

преместваемите обекти, за рекламнно-информационните елементи и за рекламната дейност 

на територията на  Oбщина Правец -  павилиони, будки и каравани, маси, щандове/сергии, 

стелажи, колички, стойки за продажба на открито, атракции, увеселителни съоръжения и др., 

в които се извършва търговска дейност. 

Чл.3. (изм. и доп. с Реш. №252/21.12.2016г.) (1) Търговска дейност по чл. 2 могат да 

извършват само лица, регистрирани съгласно действащото българско и европейско 

законодателство. 

(2) (нова, приета с Реш. №252/21.12.2016г.) Търговските обекти следва да отговарят 

на нормите за строителство, противопожарна охрана и изискванията на наредбите, издадени 

от Министерство на здравеопазването, Министерството на земеделието и храните и др. 

Глава втора 

ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ  НА ТЕРИТОРИЯТА НА  

ОБЩИНА ПРАВЕЦ 

Раздел I 

Регистриране на търговски обекти (Загл. изм. с Реш. 252/21.12.2016г.) 

Чл.4. (1) (изм. с Реш. №252/21.12.2016г.) Всяко физическо или юридическо лице, 

което упражнява търговска дейност на територията на Oбщина Правец се задължава да 

регистрира обекта и дейността съгласно тази Наредба в срок до 30 дни от започване на 

дейността. 

(2). )(изм. с Реш. №252/21.12.2016г.) За регистрирането на търговски обект се подава 

Уведомление в два екземпляра (по образец – Приложение № 1) до кмета на Община Правец. 

 (3) (доп. с Реш. №252/21.12.2016г.) В уведомлението се посочва: 

  - адрес на търговския/туристическия обект; 

  - данни за собственика на имота, в който се намира обекта; 

  - вида на търговския обект; 

  - предмета на дейност на търговския обект; 

  - работно време и почивен ден; 

  - фирма, седалище и телефон на търговеца; 

  - име на лицето, представляващо търговеца; 

  - името и телефона на лицето, отговорно за търговския обект. 
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 Чл.5.(1). За извършване на търговска дейност в обектите по чл.2, към уведомлението 

задължително се прилагат следните документи: 

1. Удостоверение за актуално състояние. 

2. ЕИК по БУЛСТАТ. 

3. Документ, удостоверяващ законността на сградата /помещението/. 

4. (изм. с Реш. №252/21.12.2016г.) Удостоверение за регистрация, съгласна 

чл.12, ал.7 от Закона за храните, издадено от ОДБХ /за всички обекти 

търгуващи с храни/. 

5. Свидетелство за регистрация на фискално устройство. 

 (2) Документите по т.1 и т.2 могат да се заменят с декларация (по образец –

Приложение № 2). 

 Чл.6.(1).(изм. с Решение №185/11.09.2020 г.) Уведомленията се вписват в регистър 

„Търговски обекти“, като един екземпляр се предоставя на търговеца по служебен път. 

 (2) При необходимост кметът на общината дава задължителни писмени указания на 

търговеца за промяна на работното време, ако същото не е съобразено с изискванията на 

Наредба № 1 на ОбС на Община Правец, както и на други такива, свързани с прилагането на 

императивни законови форми за осигуряване спокойствието на гражданите и обществения 

ред. 

 Чл.7.(1) (изм. с Реш. №252/21.12.2016г.) Регистър “Търговски обекти” съдържа: 

 - входящ номер на уведомлението; 

 - адрес на търговския обект; 

 - вида на търговския обект; 

 - предмета на дейност на търговския обект; 

 - работно време и почивен ден; 

 - фирма, седалище и телефон на търговеца; 

 - име на лицето, представляващо търговеца; 

 - забележка. 

 (2) (изм. с Решение №185/11.09.2020г.) Уведомлението за извършване на търговска 

дейност се поставя на видно място в търговския обект. 

 Чл. 8.(1)(заличена с Реш. № 125/12.09.2008 г.) 

 (2) (изм. с Реш.№125/12.09.2008 г., изм. с Реш. №252/21.12.2016г.) При промяна на 

обстоятелствата, посочени в Уведомлението, лицето извършващо търговска дейност е 

длъжно в 14 – дневен срок от настъпване на промяната да информира кмета на Община 

Правец по реда на чл.4, ал. 2. Промяната и вписването се извършва по реда на чл. 6. 

Чл.9. (изм. с Реш. №252/21.12.2016г.) При изгубване на Уведомлението се подава 

молба за издаване на дубликат. 

 Чл 10. Собственикът или наемателят уведомяват писмено кмета на общината в 7-

дневен срок в случайте, когато обекта прекратява дейността си, като обстоятелството се 

отразява в регистъра по чл. 7.  

Раздел II 

Общи изисквания към търговските обекти 

Чл.11. (1) (изм. с Реш. №252/21.12.2016г.) На видно място на търговския обект се 

поставя надпис на български език с наименованието на обекта. Лицето, извършващо 

търговска дейност, допълнително може да изпише наименованието на обекта и на чужд език, 

като надписът на чуждия език трябва да бъде от същия вид с не по-големи размери от 

съответния надпис на български език . 
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(2) (изм. и доп. с Решение №185/11.09.2020 г.) 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. 

(3) (отм. с Решение №185/11.09.2020 г.)   

Чл.12.(1) (изм. с Реш. №252/21.12.2016г.) Лицето, извършващо търговска дейност, е 

длъжно да постави в близост до входа на търговския обект следната информация: 

1. (изм. с Реш. №252/21.12.2016г.) Фирмата и адресът на управление на лицето, 

извършващо търговска дейност, съгласно регистрацията му в съда или 

наименованието на търговеца – за обекти, стопанисвани от физически лица; 

2. Името, фамилията и телефона на лицето, отговорно за обекта; 

3. Работното време на търговския обект. 

(2) (изм. с Реш. №252/21.12.2016г., отм. с Решение №185/11.09.2020 г.) 

(3) (изм. с Реш. №252/21.12.2016г.) Когато търговския обект е затворен, лицето, 

извършващо търговска дейност е длъжно да обяви това на мястото на което обявява 

работното време. 

Чл.13.(1) (изм. с Реш. №252/21.12.2016г., изм. с Решение №185/11.09.2020 г.) 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.  

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, 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. 

 (2) (отм., приета нова с Реш. №252/21.12.2016г.) Лицето извършващо 

търговска дейност няма право да отстранява или променя етикетите, маркировката или друга 

информация, дадена от производителя или вносителя. 

(3) (отм. с Реш. №252/21.12.2016г.) 
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(4) (отм. с Реш. №252/21.12.2016г.) 

Чл.14. (изм. с Реш. №252/21.12.2016г., изм. с Решение №185/11.09.2020 г.) На 

територията на община Правец се въвежда работно време на търговските обекти, в часови 

пояс от 06,00 до 23,00 часа.   

Чл.15. (1) (изм. с Решение №185/11.09.2020 г.) С ненормирано работно време могат 

да работят обектите за търговия и туризъм. 

(2) (изм. с Решение №185/11.09.2020 г.) Търговски обекти с ненормирано работно 

време са тези, чието работно време продължава и след 23.00 ч. 

(3) (нова, приета с Реш. №252/21.12.2016г., изм. с Решение №185/11.09.2020 г.) 
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. 

Чл.16.(изм. с Реш. №252/21.12.2016г., изм. и доп. с Реш. №185/11.09.2020г.)  

(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 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 
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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. 

Чл.17. (1) (изменен с Реш.№55/31.03.2010 г., изм. с Реш. №252/21.12.2016г., изм. с 

Реш. №185/11.09.2020г.) 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. 

(2) (изм. с Реш. №252/21.12.2016г., отм. с Реш. №185/11.09.2020г. )   

(3) (отм. с Реш. №185/11.09.2020г. ) 

Чл.18. (изм. с Реш. №252/21.12.2016г., изм. с Реш. №185/11.09.2020г.) Таксата за 

издаване на удостоверение за ненормирано работно време за една година и таксата за 

еднократно удължаване на работното време е определена в Наредба № 15 на Общински съвет 

Правец. 

Чл.19.(1) (изм. с Реш. №252/21.12.2016г., изм. с Реш. №185/11.09.2020г.)  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.  

(2) (изм. с Реш. №252/21.12.2016г., отм. с Реш. №185/11.09.2020г.)  

(3) (изм. с Реш. №252/21.12.2016г., отм. с Реш. №185/11.09.2020г)  

Чл.20.(1) (изм. с Реш. №252/21.12.2016г., отм. с Реш. №185/11.09.2020г.)  

(2) (изм. и доп. с Реш. №252/21.12.2016г., отм. с Реш. №185/11.09.2020г.)    

(3) (отм. с Реш. №185/11.09.2020г.) 

Глава трета 

ОРГАНИЗИРАНЕ ТЪРГОВИЯ НА ОТКРИТО 

 

Чл.21. (изм. с Реш. №185/11.09.2020г.) 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. 
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Чл.22.(1) (изм. и доп. с Реш. №252/21.12.2016г., изм. с Реш. №185/11.09.2020г.) На 

територията на Община Правец се обособяват следните зони: 

1. ПЪРВА ЗОНА : 

Обхваща: 

1.1. 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”.  

1.2. 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. 

 

3. ТРЕТА ЗОНА: 

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”. 

 

4. ЧЕТВЪРТА ЗОНА: населените места на територията на общината над 500 жители; 

5. ПЕТА ЗОНА: населените места на територията на общината под 500 жители. 

(2) (изм. с Реш. №252/21.12.2016г., изм. с Реш. №185/11.09.2020г.) Търговска 

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. 

(3) Конкретните терени за разполагане на съоръженията за търговия по чл.21, т.1 се 

съгласуват с главния архитект на Община Правец или със упълномощен от кмета на 

общината служител. 

(4) Не се разрешава извършване на търговска дейност под заслони на автобусните 

спирки и използването на подръчни съоръжения, пейки, кашони, щайги, касети, огради, 

входове на сгради и жилищни домове.  

(5) Кметът на общината може по своя преценка да определи допълнителни места за 

продажба на открито на стоки, свързани с национални и общоградски празници, извън 

случаите по чл.22(1). 

Чл.23. (1). На територията на община Правец не могат да бъдат предмет на търговия 

на открито: 

1. стоки, които поради този начин на предлагане могат да бъдат опасни за 

здравето; 

2. лекарства, лекарствени материали и продукти, медико-санитарнии хигиенни 

материали; 

3. петролни продукти и дериватите им; 

4. вино и спиртни напитки, тютюн и тютюневи изделия с изключение на 

временни щандове по време на панаири, събори и рекламни кампании, като за 

това се заплаща такса;  
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5. промишлени стоки, както и стоки за които е предвидена забрана в нормативен 

акт. 

(2) Забранява се разнасянето на стоки по улицита на населените места с цел търговия. 

(3) (нова, приета с Реш. №252/21.12.2016г.) Забранява се нерегламентираното 

ползване на площ общинска собственост около стационарните търговски обекти за 

разполагане на стоки (включително окачването им по отворените навън врати на 

обектите), с цел продажба, складиране, реклама, както и всяка друга дейност, 

свързана с тези стоки. 

(4) (нова, приета с Реш. №252/21.12.2016г.) Забранява се сервирането (отварянето) 

на спиртни напитки, вино и бира за консумация вътре и пред магазините и 

павилионите за хранителни стоки. 

Чл.24.(1) Разрешението за търговия на открито (Приложение № 4) се издава от кмета 

на общината въз основа на заявление,(Приложение № 3) придружено от следните документи: 

1. удостоверение за актуално състояние;  

2. ЕИК по БУЛСТАТ; 

3. (изм. с Реш. №252/21.12.2016г.) удостоверение, издадено от ОДБХ – при 

продажба на стоки, за които се изисква такова разрешение; 

4. други документи, на които се позовава търговеца.  

(2) Документите по т.1 и т.2 могат да се заменят с декларация (по образец –

Приложение № 2). 

(3) (изм. с Реш. №185/11.09.2020г.) При надлежно комплектувани документи, 

разрешителното се издава в 14-дневен срок от подаване на заявлението или от отстраняване 

на допуснатите нередности по него. 

(4) Кметът на общината може да откаже издаването на разрешение за търговия на 

открито, като отказът се мотивира писмено в 7-дневен срок от подаване на заявлението. 

Отказът може да се обжалва в 14-дневен срок от връчването му по реда на АПК. 

Чл.25.(1) (изм. с Реш. №252/21.12.2016г.) При издаване на разрешение за търговия на 

открито, лицето, извършващо търговска дейност, заплаща: 

1. (изм. с Реш. №252/21.12.2016г.) Такса за ползване на 1 кв.м общинска земя ( 

ползване на тротоари, площади, улични платна и др.) за търговия на открито на 

ден за съоръжения по чл.21, ал.4, б. „е”, съгласно Наредба № 15 но ОбС на 

Община Правец; 

2. (изм. с Реш. №252/21.12.2016г.) Такса за разполагане на маси и столове за 

консумация – пред търговски обекти по реда на чл.21, ал. 4, б. „ж”, съгласно 

Наредба № 15 но ОбС на Община Правец. 

(2) (отм. с Реш. №185/11.09.2020г.) 

(3) При ползване на мястото за повече от един месец, таксата се заплаща от 1 до 5 

число на месеца, за който се дължи. 

(4) (изм. с Реш. №252/21.12.2016г.) За ползване на общинска земя до 5 (пет) дни се 

подава заявление и се заплаща предварително дневна такса на терена за търговия, като 

местоположението се съгласува със служител от сектор “Общинска собственост”. 

Чл.26. (изм. с Реш. №252/21.12.2016г.) Лицето, извършващо търговска дейност, е 

длъжно да представи при поискване на контролните органи следните документи: 

 - Разрешение за извършване на търговска дейност на открито. 

- Копие от документа за произход на стоките; 

- Документ за съответствие на измерителните уреди с  

  изискванията на Държавната агенция по стандартизация и 

  метрология. 

- Документи, изискуеми от други нормативни актове. 

Чл.27. (изм. с Реш. №252/21.12.2016г.) Кметът на общината може да отнеме 

разрешението за търговия на открито, когато: 

- мястото не се използва по предназначение; 



 9 

- мястото не се използва от лицето, на което е предоставено;   

- обществени нужди налагат това. 

Чл. 28.(1) (изм. с Реш. №252/21.12.2016г.) При извършване на търговска дейност на 

открито в имоти частна собственост лицата, извършващи търговска дейност – физически или 

юридически, подават до кмета на общината Уведомление в два екземпляра, като 

задължително посочват и: 

- мястото, вида и площта на съоръжението; 

- вида на стоките, с които ще се търгува  

(2) (отм. с Реш. №252/21.12.2016г.)   

Чл.29. Издадените разрешения се вписват в регистър “Разрешения за търговия на 

открито”, от длъжностно лице, определено от кмета на общината. 

Чл. 30 (нов, приет с Реш. №252/21.12.2016г.) (1) Ползването на мястото може да 

бъде прекратено преди да е изтекъл срокът на разрешението. В този случай: 

1. лицето е длъжно да уведоми писмено общинска администрация, като подава 

заявление по образец към което прилага издаденото му разрешение – оригинал; 

2. (изм. с Реш. №185/11.09.2020г.) 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. 

(2) Ако при прекратяване ползването на мястото лицето не изпълни задълженията си 

по ал. 1, т. 1, дължимата такса за ползване на мястото до края на периода на издаденото 

разрешение подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК. 

Чл. 31(нов, приет с Реш. №252/21.12.2016г.)  (1) Лицата извършващи търговия на 

открито са длъжни: 

1. да не увеличават нерегламентирано размера на предоставената им в 

разрешението площ; 

2. да не променят мястото, предоставено им в разрешението за търговска 

дейност; 

3. да не нарушават уличната настилка; 

4. да използват контейнерите за битови отпадъци, в това число контейнерите за 

разделно събиране на отпадъци, като им се забранява да използват уличните 

кошчета, за изхвърляне на опаковки и др. отпадъци от дейността им; 

5. след изтичане срока на разрешението или при преждевременно прекратяване 

на дейността да премахнат незабавно използваните съоръжения по чл. 2, ал.2. 

(2) Забранява се извършването на търговска дейност на открито: 

1. без издадено разрешение от Общината и без платена такса; 

2. със стоки, различни от тези, за които е получено разрешение; 

3. в зелените площи; 

4. със стоки, които се предлагат директно от транспортни средства; 

5. под формата на амбулантна търговия. 

Глава четвърта 

КОНТРОЛ и САНКЦИИ 

Чл.32. (нов, приет с Реш. №252/21.12.2016г.) (1) Контролът по спазване 

разпоредбите на тази наредба се осъществява от кмета на общината или упълномощени от 

него длъжностни лица от общинската администрация. 

(2) Кметовете на населени места и кметските наместници упражняват контрол върху 

дейността на лицата, извършващи търговска дейност на територията на съответното 

населено място. 

(3) Служителите на РПУ-Правец при необходимост, съгласно чл.82, ал.2 от Закона за 

МВР оказват съдействие на длъжностните лица по ал.1 и 2, осъществяващи контрол по 

спазването на тази наредба.  
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(4) (изм. с Реш. №185/11.09.2020г.) 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.  

(5) Длъжностните лица по ал.1 и 2 имат право да извършват проверки на лицата, 

извършващи търговска дейност на територията на общината и да съставят актове за 

констатираните нарушения. 

(6) Наказателните постановления се издават от кмета на общината. 

Чл.33. (нов, приет с Реш. №252/21.12.2016г.)   За образуване на административно 

наказателни производства  за нарушения по тази наредба, съставянето на актове, издаването, 

връчването и обжалването на наказателните постановления и тяхното изпълнения се 

прилагат разпоредбите на ЗАНН.  

Чл.34. (нов, приет с Реш. №252/21.12.2016г.)  За неспазване разпоредбите на 

наредбата на виновните лица се налагат глоби в размер до 2000 (две хиляди) лева за 

физически лица, а за еднолични търговци и юридически лица имуществени санкции в размер 

до 10 000 (десет хиляди) лева, а при повторно нарушение – и временно лишаване от правото 

да се упражнява определена професия или дейност. 

Глава пета 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§1. Настоящата Наредба е приета от Общинския съвет на Община Правец с решение 

№52/28.03.2008 г., изменена и допълнена с Решение № 125/12.09.2008 год. по Протокол № 8 

на Общинския съвет на Община Правец на основание чл.20 чл.21(1) т.13 и чл.22(1) от 

ЗМСМА и влиза в сила 3 дни след публикуването й във в-к “Правешки глас”. 

§2. Всички търговци, извършващи дейност на територията на Община Правец са 

длъжни от момента на влизане в сила на настоящата наредба в срок до 3 /три/ месеца да 

уведомят Общинска администрация по реда на Глава 2, раздел 1.  

§3. С влизането в сила на тази наредба се отменя Наредба № 2 на ОбС на Община 

Правец, приета с Решение №16/15.02.2005 г. на Общинския съвет на Община Правец. 

/публикувана във в.”Правешки глас” бр.14 от 11.04.2008 г./ 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

От Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за реда за провеждане на 

търговската дейност на територията на Община Правец(приета с решение №52/28.03.2008 г., 

изменена и допълнена с Решение № 125/12.09.2008 год.  на Общински съвет - Правец). 

§ 4.  Настоящата наредба е приета с Решение №55/ 31.03.2010 г. на Общински съвет – 

Правец на основание чл.76, ал.3,чл.79 от АПК , чл.8 от ЗНА, чл.21, ал.1, т.13 и  ал.2 от 

ЗМСМА и влиза в сила от деня на публикуването й във вестник „Правешки глас”. 

/публикувана във в.”Правешки глас” бр.19/(343) от 28.05.2010 г./ 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

От Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за реда за провеждане на 

търговската дейност на територията на Община Правец (приета с решение №52/28.03.2008 г., 

изменена и допълнена с Решение № 125/12.09.2008 год.,  изменена и допълнена с Решение 

№55/ 31.03.2010 г., на Общински съвет - Правец). 

§ 5. Настоящите изменения на наредба са приети с Решение № 252/21.12.2016 година 

на Общински съвет – Правец на основание чл. 76, ал. 3, чл. 79 от АПК, чл. 8 от ЗНА, чл. 21, 

ал. 2 от ЗМСМА и влиза в сила от деня на публикуването в местен вестник. 

/публикувана във в.”Правешки глас” бр.5/(627) от 06.02.2017 г./ 
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  

ОТ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №2 ЗА РЕДА ЗА 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

 

§ 4. Настоящите изменения на наредбата са приети с Решение № 185/11.09.2020г. 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. 

 

/публикувана във в.”Правешки глас” бр.36/(812) от 13.10.2020 г./ 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ 

СЪВЕТ  НА  ОБЩИНА   ПРАВЕЦ: (п) 

/Цветелина ВЛАДИМИРОВА / 
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Приложение № 1 към чл.4(2) 

Вх.инд № ............ / ................... 

ДО 

КМЕТА  на 

ОБЩИНА ПРАВЕЦ 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е 

за извършване на търговска дейност на територията на ОБЩИНА ПРАВЕЦ 

 

................................................................................................................................................................ 

/адрес на търговския обект/ 

 

................................................................................................................................................................ 

/данни за собственика на имота/ 

................................................................................................................................................................ 

/вид търговски обект/ 

................................................................................................................................................................ 

/предмет на дейност на търговския обект/ 

 

- извършва /не извършва/ продажба на вино и спиртни напитки  

- извършва /не извършва/ продажба на тютюн и тютюневи изделия  

 

................................................................................................................................................................ 

/работно време,почивен ден/ 

 

................................................................................................................................................................ 

/фирма, седалище и телефон на търговеца/ 

 

................................................................................................................................................................ 

/трите имена на лицето, представляващо търговеца/ 

 

............................................................................................................................................. 

/трите имена и телефон на лицето, отговорно за търговския обект/ 

 

 

 

УВЕДОМИТЕЛ: 

    /......................................../ 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Попълва се от общинска администрация 

 

Уведомлението е вписано под № ........... / .................... г. в регистър на “Търговски обекти” на 

гр./с./ ............................. 
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КМЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ: 

         /………………………….../ 

       Приложение № 2  

       към  чл..5, ал.2 и чл.24, ал.1 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

За обстоятелствата по чл.5, ал.2 и чл.24, ал.1 от Наредбата за извършване пна търговска 

дейност на територията на Община ПРАВЕЦ 

 

 

 

 

 Долуподписаният(та)............................................................................................................... 

     /трите имена/ 

 

ЕГН: ................................., управляващ ……...................................................................................... 

                       /наименование на фирмата/ 

 

със  седалище и адрес на управление ................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ 

 

................................................................................................................................................................ 

    / наименование на фирмата / 

е регистрирана по ф.д. № ............... / .................... год на ........................................ съд и 

притежава ЕИК по БУЛСТАТ ........................................................................... 

 

Запознат съм, че за  декларирани неверни данни нося отговорност, съгласно 

законодателството в Република България. 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: .....................                                                                      ДЕКЛАРАТОР:  ........................ 

                        /подпис, печат/
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 Приложение №3 към чл.24(1) 

 

ДО 

КМЕТА  на 

ОБЩИНА ПРАВЕЦ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА  ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ОТКРИТО 

 

От ………………………………………………………………….………………………………..  

управител на фирма………………………………………..………………………………………  
 

представляван от............................................................................................................................... 

           /трите имена и ЕГН на лицето, представляващо търговеца/ 

............................................................................................................................................................. 

/ адрес и телефон / 

 

ГОСПОДИН КМЕТЕ, 

Моля, да ми разрешите да извършвам търговия на открито със  

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

……………………………………………………………………..…………..............……………..,  

/описва се вида на стоките, предлагани за продажба/ 

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

................................................................................................................................................................ 

/размер на площа и  местоположението на терена  или  броя  на столовете и 

наименованието на търговския обект, пред който ще се поставят маси и столове за 

консумация / 

 

за срок от …………………… год. до ………………… год. 

 

Търговията ще се извършва от  ................................................................................. 

/вида на съоръжението от което се извършва търговската дейност – сергия, маса и др./ 

 

Декларирам, че съм запознат с изискванията на Наредба № 2 на ОбС на Община Правец 

за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Община Правец. 

 

Прилагам следните документи: 

1. Удостоверение за актуално състояние;  

2. ЕИК по БУЛСТАТ; 

3. Удостоверение, издадено от РИОКОЗ  – при продажба на стоки, за които се 

изисква такова разрешение; 

4. Други документи на които се позовава търговеца.  

 

Документите по т.т.1 и 2 могат да се заменят с декларация по образец. 

 

Дата: …………….. год.     С уважение: …...……….. 

гр.Правец                               /подпис,печат/  
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Приложение №4 към чл.24(1) 

ОБЩИНА ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ 

 

Р А З Р Е Ш Е Н И Е 

No ....... от ................... год 

 

 

 На основание чл. 24 (1) от НАРЕДБА №2 за реда и условията за  извършване на 

търговска дейност на територията на Община Правец 

 

РАЗРЕШАВАМ: 

На .......................................................................................................................................................... 

/трите имена и ЕГН на физическото лице или фирма на търговеца/ 

представлявана от................................................................................................................................. 

 /трите имена и ЕГН на лицето, което представлява  търговеца/ 

да ползва ............ кв.м открита площ в района на............................................................................. 

................................................................................................................................................................ 

за продажба на...................................................................................................................................... 

за срок от .................... год. до ............................ год. 

За ползването на откритата площ търговецът да заплаща  в касата на Община Правец 

месечна такса в размер на ............ /...................................................... / лева или по .......... / 

............................ / лева на ден. 

 

 

Правото на ползване на общинска земя се  прекратява при неспазване изискванията на 

Глава трета от Наредба №2 на ОбС на Община Правец за реда и условията за извършване  на 

търговска дейност на територията на Община Правец. 

 

 

 

    КМЕТ на ОБЩИНА ПРАВЕЦ: 
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ОБЩИНА ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ 

 

 

Р А З Р Е Ш Е Н И Е 

No ....... от ................... год 

 

 

 На основание чл. 24 (1) от НАРЕДБА №2 за реда и условията за  извършване на 

търговска дейност на територията на Община Правец 

 

РАЗРЕШАВАМ: 

На........................................................................................................................................................... 

/трите имена и ЕГН на физическото лице или фирма на търговеца/ 

представлявана от ................................................................................................................................ 

 /трите имена и ЕГН на лицето, което представлява  търговеца/ 

да постави пред търговски обект........................................................................................................ 

     /наименование на търговския обект/ 

намиращ 

се............................................................................................................................................................. 

/местоположение /адрес/ на търговския обект/ 

........... / ............................................... / броя столове за продажба на открито  

за срок от ...................... год  до ................................... год. 

За ползването на откритата площ търговецът да заплаща в касата на Община Правец месечна 

такса в размер на ............ /...................................................... / лева. 

 

Правото на ползване на общинска земя се  прекратява при неспазване изискванията на 

Глава трета от Наредба №2 на ОбС на Община Правец за реда и условията за извършване  на 

търговска дейност на територията на Община Правец. 

 

    

 

     КМЕТ на ОБЩИНА ПРАВЕЦ: 
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Приложение №5 към чл.16(1) 

До Кмета на Община Правец 

Код №3000-Вх.№................../…….. 20….. г. 

Квитанция № …………............………….. 

или платежно №………………………….. 

Срок на изпълнение: съгласно чл.57 от АПК 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Издаване на разрешително за годишно удължено работно време на търговски обект 

1. …………………………………………….………................................................................... 

(име на физическо лице/юридическо лице) 

.............................................................................ЕГН/БУЛСТАТ................................................. 

Адрес…………………………………………………………….…………………...................... 

(област, община, населено място, ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап.) 

Телефон…………………………….……e-mail……………………………….…………......... 

 

Г-н КМЕТ, 

Моля да ми бъде удължено работно време за обект ……………………………………….. 

..........................................................................,  намиращ  се в гр.(с.)…………………………, 

ул. “………………….......……..…………” № .........., бл. ..........., вх. ……., ет. ……, ап ……. 

Предлагам търговския обект да работи с работно време, както следва: 

......................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

за срок от…………………….г. до……………………г. 

 

Приложение: 

Писмено становище от РЗИ; 

Писмено становище от РУ на МВР-Правец;  

Писмено становище от РСПБЗН; 

Документ за собственост; 

Нотариално заверено съгласие на собствениците, наемателите или ползватели на съседни 

имоти в непосредствена близост /до 50 метра/ 

 

С уважение: 1. …………………; 2. …………………; 

         (подпис)           (подпис) 
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 ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСЛУГАТА 

ВИЕ МОЖЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЖЕЛАНИЕТО СИ ИЗДАДЕНИЯТ ИНДИВИДУАЛЕН 

АДМИНИСТРТИВЕН АКТ ДА ПОЛУЧИТЕ: 

  Лично или чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване. 

  Чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес, като 

декларирате, че пощенските разходи са за Ваша сметка, платими при 

получаването му за вътрешни пощенски пратки и сте съгласни документите да 

бъдат пренасяни за служебни цели. 

Индивидуалният административен акт може да Ви бъде изпратен: 

Като препоръчана пощенска пратка.  

Като куриерска пратка. 

 

Такса за адм. услуга съгласно Наредба №15 за определянето и администрирането на 

местните такси и цените на услугите в Община Правец: 10,00лв. 

 

 

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: 

► На гише „Каса“ в Общински център за информация и услуги на Общинска 

администрация – Правец 

►  По банкова сметка: 

IBAN: BG64UBBS88888492874500 

BIC: UBBSBGSF 

Банка: ОББ АД, клон-ПРАВЕЦ  

Код за вида плащане: 448007 

 

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ: 

1. Доброволно предоставям и давам своето съгласие администраторът и 

служителите в община Правец да обработва личните ми данни. 

2. Запознат/а съм с целите на обработване на личните ми данни.  

3. Запознат/а съм с правото на достъп и коригиране на личните ми данни. 

С настоящото декларирам съгласие за съхранение и обработка на личните ми данни 

при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни. 

 

 

 

 

 

Подпис: 

 

 

 


