
      актуализирана 2011 год. 
 

О Б Щ И Н А    С Т Р А Ж И Ц А 

 
Н А Р Е Д Б А  

 за търговската дейност на територията на  
Община Стражица 

 
I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 
 Чл.1./1/ С тази наредба се уреждат редът и условията за  
функционирането на търговски обекти и извършването на амбулантна 
търговия на територията на Община Стражица. 
 /2/ По смисъла на тази наредба “Търговски обект” са: магазини за 
търговия с хранителни и нехранителни стоки, производствени обекти и 
складове на едро, заведения за обществено хранене,увеселителни заведения, 
хотели, работилници и ателиета за извършване на комунално – битови 
услуги, будки и павилиони, сергии и съоръжения за разносна търговска 
дейност, аптеки, приемателни пунктове, бензиностанции и газстанции. 
 /3/ По смисъла на тази наредба амбулантна търговия е търговска 
дейност на дребно, извършвана на публични места и извършвана: 

1. В и от превозни средства; 
2. На сергии, палатки и други подобни. 
/4/ Не се счита за амбулантна търговия: 
1. Разнасянето по домовете на закупена или поръчана стока; 
2. Дейността на търговските представители. 

 Чл.2./1/Търговските обекти се стопанисват от ФЛ и ЮЛ надлежно 
регистрирани според съществуващото законодателство. 
 /2/ /Изм. и доп. с Решение № 469 от 29.07.2010 година/ Определянето 
на места и поставянето на маси за консумация пред заведения и 
определянето на места за временни търговски обекти се извършва съгласно 
Наредба за реда за разполагане на преместваеми обекти за търговия и други 



обслужващи дейности, и издаване на разрешения за поставяне по чл.56 и 
чл.57 от ЗУТ. 
 /3/ /Изм. и доп. с Решение № 469 от 29.07.2010 година/  
Предоставянето на места за временни търговски обекти се извършва по реда 
на Глава седма от НРПУРОИ. 
 
II.РАБОТНО ВРЕМЕ. /изм. и доп. с Решение № 631/28.07.2011г./ 
 
Чл.3 Търговските обекти на територията на Община Стражица определят 
работното си време съобразно  изискванията на Закона за защита от шума в 
околната среда. 
Чл.4 Не се допуска работа и зареждане на обекти за съхраняване и търговия, 
разположени в многофамилни жилищни сгради, за времето между 23,00 и 
7,00 часа. 
Чл.5 Не се допуска озвучаването на открити площи на заведения за хранене 
и развлечения, разположени в жилищни зони, за времето между 23,00 и 7,00 
часа. 
Чл.6 /1/Обектите извън обхвата на чл. 4, работещи с ненормирано работно 
време осъществяват дейността си по начин, който не допуска предизвикване 
на шум в околната среда над граничните стойности определени съгласно 
действащото законодателство. 
/2/ За обектите по ал. 1 за които са постъпили две и повече жалби от 
граждани за наднормени нива на шум, чиято основателност е доказана с 
протокол за измерен шум от компетентния орган, кметът на общината  със 
заповед ограничава ненормираното работно време. 
Чл.7 Търговските обекти могат да получат еднократно разрешение за работа 
с удължено работно време  при специални поводи /сватби, кръщенета, 
абитуриентски балове и други/. Разрешението се дава от кмета на общината 
или от упълномощено от него длъжностно лице, въз основа на писмено 
искане от управителя на обекта, а за кметствата след съгласие на кмета / км. 
наместник на населеното място. 

 
III. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ 

 
 Чл.8./1/ На видно място на търговските обекти се поставят 
художествено изработени надписи на български език с данни за 
наименование на обекта и фирмата на търговеца. 
 /2/ Изключение се допуска само за утвърдени знаци на чуждестранни 
фирми. 



 /3/ Допълнително може да се постави и надпис на чужд език, който не 
може да доминира над българския и са спазени изискванията на  чл. 39 от 
Наредба № 1 /2000 г. на Общински съвет Стражица. 

Чл.9. В близост до входа на търговския си обект търговецът е длъжен 
да постави информация за фирмата и седалището, работното време, името и  
фамилията на лицето, отговорно за обекта и номера на удостоверението за 
регистрация. 
 Чл. 10. Търговецът осигурява охраната на обекта за своя сметка. 
 Чл. 11. /1/Търговецът е длъжен да предоставя по подходящ начин 
вярна, пълна, точна и ясна информация за: 
 1.характеристиките на стоката – състав, опаковка, инструкции за 
ползване, комплектовка и поддържане; 
 2. цената и количеството; 
 3. влиянието върху други стоки при евентуална съвместна употреба; 
          4.опасностите, свързани с употребата или поддръжката и; 
 5. условията и срока на гаранцията; 
 6. срока на годност. 
 /2/ Търговецът е длъжен предварително да информира по подходящ 
начин потребителите и да определи специално обозначени места в 
търговския си обект, отделно от другите стоки когато предлага: 

1.употребявани стоки; 
2.стоки с изтекъл срок на годност, чиято продажба не създава 

опасност за здравето и живота; 
 3. стоки с отклонения от предварително обявените показатели, чиято 
продажба не създава опасност за здравето и живота; 
 4. стоки, предмет на разпродажба. 
 /3/ В магазините и откритите щандове при разносната търговия се 
поставят етикети на български език с разбираема и достъпна информация за 
производителя, вносителя, ако стоката е от внос, вида на стоката, нейните 
съществени характеристики, цената и ако е необходимо, указания за 
употреба. 

/4/ Когато видът на стоката не позволява поставянето на етикет, 
търговецът е длъжен да предостави данните по чл.11, ал.3  по друг 
подходящ начин или чрез предоставяне на съответните документи. 
 /5/ В ателиетата за услуги се поставя на видно място ценоразпис  на 
отделните видове услуги. 
 /6/ В заведенията за хранене се осигуряват ценоразписи: лист-меню за 
кухненска и сладкарска продукция и карт- меню за спиртни и безалкохолни 
напитки със съответните продажни цени. 



/7/ разпоредбата на ал.6 не се прилага в заведения за бързо 
обслужване, павилиони и временни заведения за обществено хранене,където 
е достатъчно ценоразписът да бъде поставен на видно място. 

/8/ В обектите, в които се работи с мерки и теглилки, търговецът 
осигурява документ за предварителна контролна заверка от компетентния 
орган. 

/9/ Използваните средства за измерване трябва да имат държавен знак 
за извършена периодична проверка. 

/10/ Търговските обекти са задължени да работят с маркираща и 
отчитаща техника съобразно изискванията на действащите нормативни 
документи. 

/11/ Търговецът е длъжен да издава документ за извършената продажба, 
който да съдържа най-малко данните за датата на продажбата, вида на 
стоката и цената. 

Чл. 12.Търговецът е длъжен да осигури и да държи в търговския обект 
на разположение на контролните органи следните документи: 

1. Тетрадка за извършени ревизии, заверена от ТДУ. 
2. Санитарен журнал на ХЕИ. 
3. Контролен кочан на ДВСК / само за търговските обекти, 

продаващи стоки от животински произход в прясно или преработено 
състояние/. 

4. Заверени здравни книжки за работещите в обекта, когато в  
него се продават хранителни стоки, както и в заведения за хранене. 

5. Документ за произхода на стоките. 
6. Ревизионна тетрадка за извършени проверки от контролните  

органи, заверена от отдел “ Регионално развитие и икономическа политика” 
при Община Стражица. 
 Чл.14./1/ Търговецът е длъжен при продажбата на стоки на 
потребителите, за които производителят му е предоставил гаранция, да 
издаде документ за гаранция. 

/2/ Търговецът може да предостави по-благоприятни гаранционни 
условия от предоставените от производителя, които удостоверява с отделен 
документ за гаранция. 
 Чл.15. Търговецът е длъжен да приема рекламация през цялото 
работно време в търговския обект, където е закупена стоката, или на адреса 
на управление, освен ако в документа за гаранция не е определено друго. 
 Чл.16./1/ Търговците са длъжни да не предлагат на пазара стоки, за 
които предполагат, знаят или е трябвало да знаят, че са опасни. 
 /2/ Търговецът, ако  е открил, че стоката не е безопасна е длъжен: 



 1. да изтегли от пазара стоките, представляващи заплаха за живота, 
здравето и имуществото на потребителите; 
 2. да информира незабавно по подходящ начин потребителите и 
съответните контролни органи / “Комисията по търговия и защита на 
потребителите”, нейните регионални структури и “ Звеното за защита на 
потребителите” при Общинска администрация /за всички рискове, свързани 
с употребата на стоката. 
 Чл.17.Търговията с лицензирани стоки се извършва само след издаден 
лиценз от компетентните органи. 
 Чл.18.Забранява се:  
 1.Сервирането и продажбата на алкохолни напитки, тютюневи 
изделия, порнографска литература, вестници, списания и предмети от този 
вид, от и на деца до 16 години. 
 2.Допускането на деца до 16 години без пълнолетен придружител в 
търговските обекти след 23 часа през летния сезон и след 22 часа през 
зимния сезон. 
 3. Сервирането на алкохол на клиенти в явно нетрезво състояние. 

4. Ползването на тротоарите и площите около търговския обект за 
съхраняване на стоки и амбалаж. 

 5. Продажбата на небелени семки по улиците, площадите, парковете, 
учебните заведения и други обществени места на територията на общината, 
освен след разрешение от отдел “ИД”, кметовете и кметските наместници. 

 6.Използването на открити площи за хазартни игри. 
 7.Допускането на малолетни в зали за хазартни игри. 

 Чл.19./1/ Търговецът е длъжен да осигурява поддържането на 
чистотата и на обществения ред в обекта и прилежащата му територия. 
 /2/ Търговецът ежегодно заплаща определена с решение на 
Общинския съвет  такса смет. 
 /3/ Времето и начина на зареждане се определя от ОбКБД. 
 
IV. ОРГАНИЗИРАНЕ НА ТЪРГОВИЯ НА ОТКРИТО 

 
 Чл.20./1/ Търговия на открито и амбулантна търговия се извършват 
само на места, определени със заповед на кмета и след издаване на 
Разрешение за разполагане на временен търговски обект /Приложение№4/ 
 /2/ За търговия на открито и амбулантна търговия, при които се 
използват средства за измерване, се прилагат разпоредбите на чл.11, ал. 8 и 
ал. 9 от настоящата наредба.  



 /3/ Разрешението се издава еднократно – за календарна година или за 
определен срок, но не повече от времето до изтичане на календарната 
година. 
 /4/ В разрешението задължително се определят: търговецът, мястото, 
срокът и номенклатурата на стоките, с които се търгува. 
 /5/ Не може да се издава разрешение за търговия със  стоки забранени 
по Наказателния кодекс, Закона за сделките с валутни ценности и валутен 
контрол, Закона за борба със спекулата и други нормативни актове. 
 /6/ За издадените разрешения се води нарочен регистър /Приложение 
№ 5/ в отдел “ ИД”. 
 Чл.21./1/ Разрешението за организиране на търговия на открито се 
издава въз основа на заявление от търговеца / Приложение № 6/ 
 /2/ Към заявлението по ал. 1  се прилагат следните документи: 

1. Документ за съдебна регистрация 
2. Документ за данъчна регистрация 
3. Санитарни разрешения при продажба на хранителни стоки. 
4. Други документи, на които търговецът се позовава /Протокол за  

съгласуване с РСПАБ, разрешение за ел. захранване и др./. 
 /3/ Разрешение за амбулантна търговия се издава въз основа на 
писмено заявление от търговеца. 
 /4/ Разрешенията се издават в 10-дневен срок. 
 /5/ Търговецът няма право да преотстъпва на други лица, местата за 
които му е издадено разрешение. 
 Чл.22.За получаване на разрешението за търговия на открито и 
амбулантна търговия, търговецът заплаща такса по тарифа, утвърдена от 
Общински съвет. 
 
V. КОНТРОЛ И САНКЦИИ. 
 
 Чл.23./1/ Администрирането и контролът по изпълнението на тази 
наредба се ръководят от отдел “ ИД” и отдел  “ТСУ”  при Община 
Стражица. 
 /2/ Кметовете и кметските наместници на населените места в 
Общината упражняват ежедневен контрол върху дейността на лицата, 
извършващи търговска дейност на територията на съответното населено 
място. 
 /3/ По въпроси свързани с практическото прилагане на Наредбата, 
кметът издава заповеди. 



 Чл.24./1/ Актовете за нарушения на Наредбата се съставят от 
служителите от отдел “ИД”, кметовете и кметските наместници и от 
органите на РПУ – Стражица. 
 /2/ Наказателните постановления се издават по реда на ЗАНН от Кмета 
на Общината. 
 Чл.25./1/ При извършване на търговска дейност на  открито без 
надлежно разрешение на виновните лица се налага глоба от 10 до 500 лв., а 
на едноличните търговци и юридически лица се налага имуществена 
санкция от 50 до 500 лв. 
 /2/ Размерът на глобата е в зависимост от вида на обекта, предмета на 
дейност, неговата големина, срокът на действие без разрешение и наличието 
на евентуални нарушения в правилата за търговия. 
 Чл. 26 /изм. и доп. с Решение № 631/28.07.2011г./  /1/При неспазване 
изискванията на чл. 4 и чл. 5 от наредбата, физическите лица се наказват с 
глоби от 100 до 300 лв., а на юридическите лица и на едноличните търговци 
се налагат имуществени санкции в размер на от 200 до 2000 лв. 

/2/ При повторно нарушение по ал. 1 физическите лица се наказват с 
глоби от 500 до 1000 лв., а на юридическите лица и на едноличните 
търговци се налагат имуществени санкции от 2000 до 5000 лв. 

/3/ За нарушения, свързани с превишаване на граничните стойности на 
шум, физическите лица се наказват с глоба от 500 до 1000 лв., а на 
юридическите лица и на едноличните търговци се налагат имуществени 
санкции от 1000 до 3000 лв. 

/4/ При повторно нарушение по ал. 3 физическите лица се наказват с 
глоби от 2000 до 6000 лв., а на юридическите лица и на едноличните 
търговци се налагат имуществени санкции от 4000 до 10000 лв. 

/5/ При системни нарушения на разпоредбите на Раздел ІІ Работно 
време Кметът на общината може да издаде заповед за затваряне на 
търговския обект. 

Чл.27. При нарушаване на чл. 18 на виновните физически лица се 
налага глоба, а на едноличните търговци и юридически лица се налага 
имуществена санкция, както следва: 

1. по т. 1,2,3,6,7 – глоба от 20 до 500 лева.; 
2. по т. 4,5 – глоба от 20 до 300 лв. 
Чл.28 За нарушенията по останалите разпоредби на Настоящата 

наредба  на физическите лица се налага глоба от 10 до 500 лв. ,а на 
юридическите лица от 30 до 500 лв. 
 
VI. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ. 

  



 § 1. Настоящата наредба се издава на основание чл.22 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и влиза в сила от 
деня  на утвърждаването й на заседание на Общинския съвет. 

§ 2. За въпроси, неуредени в тази наредба, се прилагат изискванията на  
съответните нормативни актове. 
 § 3. Наредбата може да бъде допълвана с решение на Общински съвет-
Стражица. След приемането на изменения и допълнения същите се обявяват 
в 7-дневен срок по РТВ Стражица и по Кметствата в Общината и влизат в 
сила в 10-дневен срок от обявяването им.  
  § 4. Наредбата, изготвена във вид на книжка и обявена в средствата за 
масова информация, да се изпрати за служебно ползване на всички кметове 
/км. наместници/, фирми, предприятия, учреждения, организации и лица, 
развиващи стопанска дейност, за сведение и изпълнение. 
   
 
Настоящата Наредба за търговската дейност на територията на Община 
Стражица е приета с Решение № 127/06.10.2000г., изм.  и доп. с Решение № 
268/04.12.2001г., изм. и доп. с Решение № 148/28.07.2004г., изм. и доп. с 
Решение № 469/29.07.2010 година, изм. и доп. с Решение № 631/28.07.2011г. 
  
 
     

 


