НАРЕДБА №3
ЗА
ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЩИНА АПРИЛЦИ

НАРЕДБА
за организацията на търговската дейност на територията на
ОБЩИНА АПРИЛЦИ
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. С тази Наредба се уреждат редът и условията за функционирането
на търговски обекти, както и организацията и експлоатацията на общински места
за извършване на амбулантна търговия на територията на ОБЩИНА АПРИЛЦИ.
Чл.2. (1) По смисъла на Наредбата търговски обекти са:
1. магазини за търговия с хранителни и нехранителни стоки;
2. заведения за хранене и развлечения;
3. хотели и други места за настаняване;
4. обекти за извършване на услуги;
(2) Търговски обекти са и сергии, съоръжения за разносна търговия
и други подобни в и от които се извършва търговия на открито.
Чл.3. Търговските обекти могат да се разкриват от физически или
юридически лица, регистрирани по съответния ред и отговарящи на всички
изисквания на специалните нормативни актове , в зависимост от предмета на
осъществяваната от тях дейност и следва да отговарят на изискванията на тази
Наредба.
ІІ. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ
Чл.4. (1) Търговецът е длъжен да постави в близост до входа на
търговския си обект следната информация на български език:
1. наименование на обекта;
2. фирмата и седалището на търговеца;
3. работното време на търговския обект;
4. името и фамилията на лицето, стопанисващо обекта.
(2) Когато търговският обект е затворен, търговецът обявява това на
мястото, на което обявява работното време.
Чл.5. (1) В хотелите и другите места за настаняване, както и в търговските
обекти за други услуги на видно място се поставя ценоразпис на отделните
видове услуги.
(2) Лицата, извършващи хотелиерство са длъжни ежемесечно да
подават информация за реализираните нощувки в общината и да заверяват
регистрите си.
(3) В заведенията за хранене и развлечения се осигуряват листове меню с предлаганите храни, напитки и техните цени.

Чл.6. За извършената продажба търговецът е длъжен да издава документ
(фактура, фискална касова бележка от електронен касов апарат с фискална памет
или електронна система с фискална памет за продажба на течни горива), който
да съдържа най-малко данните за датата на продажбата, вида на стоката и
цената.
Чл.7. Търговецът е длъжен да държи в търговския обект на разположение
на контролните органи следните документи в зависимост от предмета му на
дейност:
1. разрешение за търговия с тютюн и тютюневи изделия;
2. удостоверение за категория на обектите извършващи туристическа
дейност, хотелиерство и ресторантьорство;
3. други изискуеми от специални нормативни актове лицензи,
разрешителни и други, в зависимост от предмета на дейност на
търговския обект.
Чл.8. Търговецът е длъжен да издава на купувача гаранционна карта,
съгласно изискванията на Закона за защита на потребителите и за правилата за
търговия при продажбата на стоки, подлежащи на гаранционно поддържане.
Чл.9. (1) Търговецът осигурява необходимите сертификационни и
стандартизационни документи и създава необходимите условия за тяхното
спазване за всички стоки преди пускането им в продажба.
(2) При установено отклонение от стандартизационните
документи или изтичане срока на годност, търговецът 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.10. Работното време на заведенията за хранене и развлечение и на
обектите за търговия на едро и дребно е регламентирано в наредба № 1 за
обществения ред на територията на Община Априлци.
Чл.11. На територията на община Априлци се забранява:
1. допускането на лица до 18 години в игрални зали за хазартни игри и в
заведения за хранене и развлечения, в които се представят програми с еротично
и порнографско съдържание;
2. продажбата и сервирането на алкохолни напитки, тютюн и тютюневи
изделия на лица под 18 години, както и на лица във видимо нетрезво състояние
или под влияние на други упойващи вещества;
3. продажбата на алкохолни напитки, тютюн и тютюневи изделия на
територията на детските градини, училищата, общежитията за ученици,
лечебните заведения, на младежки забави, спортни прояви и други обществени
мероприятия, организирани за деца и ученици;
4. превишаването на максималния капацитет на заведенията за хранене и
развлечения;

5. допускането на лица, които носят оръжие (с изключение на служебно
ангажираните лица в МВР и МО в изпълнение на служебните им задължения),
други общоопасни средства, наркотични вещества или други упойващи вещества
в заведенията за обществено хранене, увеселителните заведения, игралните зали,
интернет клубовете и др.;
6.
ползването на зелените площи, тротоарите и другите места,
предназначени за общо ползване, около търговския обект - за съхраняване на
стоки и амбалаж и замърсяването около търговския обект;
7. Продажбата на пиротехнически изделия, предназначени за
увеселителни и културни цели на лица под 18 години, в нарушение на Закона за
контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите и
Правилника за неговото приложение
ІІІ. ТЪРГОВИЯ НА ОБЩИНСКИТЕ ПАЗАРИ
Чл. 12. (1)Общинските пазари се разполагат на терени, определени и
утвърдени от Общински съвет, и регламентирани със заповед на кмета.
(2) . Кмета на общината може по своя преценка да предложи
допълнителни места за разполагане на пазари при провеждане на
празници, панаири и други мероприятия.
Чл. 13. Настоящата наредба урежда въпросите, свързани с организацията
и контрола при провеждането на общинския пазар. Изискванията на наредбата са
валидни и за периодично провежданите пазари в кварталите и селищата на
общината във връзка с празници и чествания.
Чл. 14. Общинските пазари са обособени търговски площи за продажба
на:
1. селскостопанска продукция;
2. цветя, семена, посадъчен материал, инвентар и др. стоки за земеделско
производство;
3. диворастящи плодове, билки и гъби;
4. декоративни растения;
5. промишлени стоки, включително употребявани, но годни за ползване;
6. стоки и услуги за личното стопанство;
Чл. 15. (1) На терените по чл.12 или части от тях, се организира търговия на
открито или под временни защитни съоръжения или конструкции, върху маси,
сергии, щандове, стелажи и други преместваеми съоръжения по смисъла на чл.56
от Закона за устройство на територията;
(2) Право да извършват търговска дейност на общинските пазари имат
всички физически и юридически лица, които имат право да извършват търговска
дейност или са селскостопански производители.
Чл.16. За ползване на местата за търговия, търговецът заплаща такса ежедневно, или на месец, определена с Наредба №16 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община
Априлци. Таксата се събира на място от длъжностни лица от общинската
администрация.

Чл.17. (1) Лицата, извършващи търговия на общинския пазар са длъжни:
1. Да предлагат стоки с обявена цена, добър търговски вид и отговорящи на
нормативните изисквания за съответната стока;
2. Да спазват стриктно условията за ползване на търговските площи и да
извършват търговска дейност само на определените за тази цел площадки, съгласно
заповед на Кмета на общината и по цени определени с Наредба №16 за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Априлци;
3. Да използват измервателни уреди - везни и теглилки, маркирани и заверени
за текущата година, съгласно изискванията на Закона за измерванията;
4. Да спазват реда и хигиената на пазарните площадки, да спазват етични
норми на културно обслужване във взаимоотношенията си с клиентите;
5. Да съхраняват и опазват наетото имущество с грижата на добър
стопанин.
6. Да разполагат стоките съгласно указанията на длъжностните лица,
натоварени от общината с управлението на пазара.
7. Да спазват определените им мяста и да заплащат полагаемата се такса за
заеманото място и при неспазване, служителите на пазара търсят намесата на
полицията и на нарушителят се наказва с глоба.
8. Задължително да почистват местата си, след приключване на работата си за
деня.
Чл.18. (1) На общинските пазари се забранява:
1. Извършването на търговска дейност и ползуването на общински площи
без платени такси;
2. Извършването на търговска и друга дейност, без съответен документ,
доказващ правото на такава;
3. Продажба на стоки с недоказан произход или в нарушение на БДС,
хигиенните и ветеринарно-медицински изисквания;
4. Предлагането на стоки и услуги с външен вид, опаковка, наименование
или други белези, заблуждаващи потребителите, относно качеството или други
съществени свойства;
5. Не се разрешава търговия със стоки, забранени със Закон и други
подзаконови нормативни актове.
Чл. 19. Местата за паркиране на автомобили от граждани ползващи пазара, са
обозначени съответно със знаци и спазването им е задължително.
ІV. ОРГАНИЗИРАНЕ НА ТЪРГОВИЯ НА ОТКРИТО, ВЪРХУ
ТЕРЕНИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
Чл.20. Търговия на открито, върху терени, общинска собственост, е
търговията на дребно на обществени места - улици, тротоари, площади, и други
подобни, извършвана:
1. в или от превозни средства;
2.временни съоръжения – маси, щандове и други подобни.
Чл.21. На територията на Община Априлци 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;
3. Петролни продукти и дериватите им;
4. Други стоки, за които е предвидена забрана в нормативен акт.
V. ТЪРГОВИЯ НА ОТКРИТО В ПРИЛЕЖАЩАТА ТЕРИТОРИЯ НА
ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ И ПОСТАВЯНЕ НА МАСИ, СТОЛОВЕ ИЛИ
СЕРВИРАНЕ НА ОТКРИТО ВЪРХУ ТЕРЕНИ,
ОБЩИНСКА
СОБСТВЕНОСТ
Чл.22. (1) Забранява се поставяне на маси, столове или сервиране на
открито пред заведения за хранене и развлечения върху общински терен - без
издаден документ за платена такса от Кмета на Община Априлции за ползване
на терен, общинска собственост.
(2). Документът за платена такса се издава на търговеца, стопанисващ
съответния обект за хранене и развлечение.
(3) Документът за платена такса се издава по реда на чл.19 от Наредба
№16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Априлци.

VІ. КОНТРОЛ И САНКЦИИ
Чл. 23. На нарушителите на тази Наредба на основание чл.22, ал.4 от
ЗМСМА се налага имуществена санкция – глоба от 50 лв до 1000 лева за
физическите лица и глоба от 200 лв до 5000 лева за едноличните търговци и
юридически лица, освен ако извършеното нарушение не
представлява
престъпление по смисъла на Наказателния кодекс и за него не е предвидено потежко наказание от по-висок нормативен акт.
Чл.24. (1) Актовете за установяване на административните нарушения се
съставят от органите на РПУ – Троян, ПУ - Априлци или длъжностни лица от
Общинската администрация, упълномощени от Кмета на Община Априлци.
(2) За осигуряване контрола и спазване на разпоредбите на
настоящата Наредба, органите на РПУ – Троян, ПУ - Априлци или длъжностните
лица от Общинската администрация, упълномощени от Кмета на Община
Априлци, както и кметовете на населените места в общината, могат да дават на
нарушителите задължителни писмени разпореждания (предписания).
(3) В задължителните писмени разпореждания по ал. 2, се
посочват мерките и сроковете, в които следва да се изпълнят.

Чл.25. Наказателни постановления се издават от Кмета на Община
Априлци или упълномощено от него длъжностно лице, въз основа на
съставените актове за установяване на административно нарушение.
Чл.26. За образуването на административно-наказателни производства за
нарушения на тази наредба, съставянето на актове, издаването, връчването и
обжалването на наказателните постановления и тяхното изпълнение се прилагат
разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.
VІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
& 1. По смисъла на тази наредба:
1. “Потребител” – всяко лице, което придобива стоки или ползва услуги за свои
нужди или за нуждите на свои близки, а не за продажба, производство или
упражняване на професия или занаят.
2. “Търговец” – всяко лице, което продава или предлага за продажба стоки или
предоставя услуги на потребител, както и производител или вносител, който
продава или предлага за продажба стоки директно на потребителя.
VІІІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
& 1. Тази наредба се издава на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и влиза в сила 14 дни след
приемането и от Общински съвет.
& 2. Настоящата наредба отменя НАРЕДБА № 3 за организацията и контрола и
дейността на неделния общински пазар в град Априлци, влязла в сила от
13.09.1996г. и Наредба № 7 за регистрация и извършване на търговска дейност
територията на Община Априлци, влязла в сила от 26.02.1999г.
& 3. По въпроси свързани с практическото прилагане на Наредбата, заповеди
издава Кметът на Общината.
Приета с решение № 270/Протокол 36/ 29.10.2009 година на ОбС Априлци

