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Чл.1./1/ С тази Наредба се уреждат редът и условията за откриване и функциониране на търговски
обекти,както и търговия на открито на територията на община Дългопол.
/2/ По смисъла на тази наредба “Търговски обекти” са: магазини за търговия с хранителни и
нехранителни стоки,заведения за обществено хранене,работилници и ателиета за извършване на
комунално-битови услуги,увеселителни заведения,хотели,бутки,павилиони,сергии и съоръжения
за разносна търговска дейност.
Чл.2.Търговски обекти могат да се разкриват и стопанисват от физически юридически лица
надлежно регистрирани според съществуващото законодателство.

ІІ РЕГИСТРАЦИЯ НА СТАЦИОНАРНИ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ
(частично отм. с Решение № 9-3 от 27.06.2008 г. на ОС - Дългопол)
Чл.3./1/ (отм. с Решение № 9-3 от 27.06.2008 г. на ОС – Дългопол)
/2/ В искането се предлага работно време на обекта съобразено с изискванията за осигуряване на
спокойствие и обществен ред, (изм. с Протокол №24/ 11.09.2002 г.) а именно от 06.00 часа до
22.00 часа през зимния период; и от 06.00 часа до 23.00 часа през летния период
/3/ (нова , Протокол №24/ 11.09.2002 г., изм.с Решение №16-9-7/30.01.2009 г./)
1. Удълженото работно време може да бъде не по- късно от:
- 01.00 часа за зали за компютърни игри, компютърни и интернет услуги, зали за игри с
развлекателен и спортен характер, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения
и кафе - сладкарници, намиращи се в границите на населените места.
- 03.00 часа за зали за компютърни игри, компютърни и интернет услуги, зали за игри с
развлекателен и спортен характер, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения
и кафе - сладкарници, намиращи се в границите на населените места, само в нежилищни сгради,
когато не е възможно да нарушават спокойствието на гражданите;
- 03.00 часа за нощни барове, както и ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни
заведения и кафе - сладкарници, намиращи се извън границите на населените места;”
2. Собствениците и наемалите на обектите, работещи с удължено работно време, които са с
минимум 30 седящи места за посетители да осигурят охрана, отговаряща на реда и сигурността на
посетителие в и около заведенията.”
Чл.4. (отм. с Решение № 9-3 от 27.06.2008 г. на ОС – Дългопол)
Чл.5. (отм. с Решение № 9-3 от 27.06.2008 г. на ОС – Дългопол)
Чл.6. (отм. с Решение № 9-3 от 27.06.2008 г. на ОС – Дългопол)

ІІІ ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ
Чл.7./1/ На видно място на фасадата /витрина/ на търговския обект задължително се поставя
постоянен надпис на български език със следната информация:
1. /Изм.с Решение 19-6-6/30.03.2009г./ Фирма, седалище и адрес на управление на търговеца;
2.вид и наименование на обекта,както и предлаганите стоки и услуги;
3.работно време на търговския обект;
4.име и фамилия на лицето,отговорно за обекта;
5. /Изм.с Решение 19-6-6/30.03.2009г./ трите имена и телефон на лицето, на което при
необходимост следва да се изпращат съобщения, засягащи търговския обект.
Чл.8.Търговецът е длъжен да осигури и да държи в търговския обект на разположение на
контролните органи следните документи:
1.санитарен журнал за ХЕИ;
2.контролен кочан за ДВСК /само за търговските обекти, продаващи стоки от животински
произход в прясно или преработено състояние/;
3.заверени здравни книжки за работещите в обекта, когато в него се продават ХС, както и в
ЗОХ;
4.документ за произход на стоките;
5.заверена тетрадка за контролно-измервателни уреди;
НАРЕДБА№ 5 за реда за провеждане на търговска дейност на територията на община Дългопол

2

6.касов апарат;
7.свидетелство, паспорт и касова книга за апарата, заверена в Данъчно бюро град Дългопол;
8. договор за ремонт и поддръжка на касовия апарат;
9. фактури за спирт и спиртни напитки,и тютюневи изделия;
10. лицензи за търговия със спирт и спиртни напитки ,и тютюневи изделия;
11. удостоверение за категоризация – за ЗОХ,сладкарници,питейни заведения.

ІV. /Изм.с Решение 19-6-6/30.03.2009г./ ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ТЪРГОВИЯ и ИЗВЪРШВАНЕ
НА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
Чл.9./1/ Всеки търговец е длъжен да предлага на потребителя стоки с етикети на български език.
/2/Етикетът да съдържа информация на производителя /вносителя,ако стоката е от внос/,вид на
стоката,нейните съществени характеристики,цената и ,ако е необходимо, указание за употреба.
/3/Информацията,съдържаща се в етикета,трябва да бъде разбираема,достъпна и да не бъде
подвеждаща.
/4/Търговецът няма право да отстранява или променя етикетите,маркировките или друга
информация,дадена от производителя или вносителя.
Чл.10./1/ Всеки търговец трябва предварително да постави цената на стоката.Цената трябва да
бъде разпознаема и видимо четлива.
/2/ Цените се обявяват за съответна мерна единица или в брой в български левове.
/3/ В ателиетата за услуги се поставя на видно място ценоразпис на отделните видове услуги.
/4/ Лицата,осъществяващи търговска дейност в заведения за обществено хранене и на обектите за
търговия за храна,са длъжни да съставят ценоразписи: лист-меню за кухненска и сладкарска
продукция и карт-меню за спиртни и безалкохолни напитки със собствени продажни цени.Те
трябва да бъдат поставени на всяка маса или да бъдат предоставени на всеки потребител преди
поръчка и при предоставяне на сметката.Разпоредбите по тази точка не се прилагат в заведения за
бързо обслужване,павилиони и временни заведения за обществено хранене,където е достатъчно
ценоразписът да бъде поставен на видно място.
/5/ /Изм. с Решение №19-6-6/30.03.2009 г./ Настаняването на туристи да се извършва само в
категоризирани туристически обекти:
1./Нова. Приета с Решение №19-6-6/30.03.2009 г./ Лицата извършващи хотелиерство са длъжни да водят
регистър за настанените туристи и за реализираните от тях нощувки, включително и по
националност на туриста. Регистърът се заверява ежемесечно от кмета на Община Дългопол или
упълномощено от него длъжностно лице до десето число на месеца, следващ месеца, през който са
регистрирани туристите.
2./Нова. Приета с Решение №19-6-6/30.03.2009 г./ Лицето извършващо хотелиерство или негов служител
при настаняване на турист го регистрира незабавно в регистъра за настанените туристи. При
поискване предоставя данните от регистъра на органите на местната администрация или органите
на РПУ.
3./Нова. Приета с Решение №19-6-6/30.03.2009 г./ Информацията за настанените туристи се предоставя
чрез адресни карти по образец и съдържа имената, датата на раждане, гражданството, номерата и
серията на документа за самоличност на туриста, номера на категоризацията на средството за
подслон или мястото за настаняване.
4./Нова. Приета с Решение №19-6-6/30.03.2009 г./ Лицата, извършващи хотелиерство са длъжни да
събират определената от Общинския съвет туристическа такса едновременно с предоставянето на
услугата и да я внасят в общинския бюджет до петнадесето число на месеца, следващ месеца, през
който е събрана.
5./Нова. Приета с Решение №19-6-6/30.03.2009 г./ Лицата, осъществяващи туристическа дейност са
длъжни да обявят на рецепцията на средството за подслон ценоразпис на цените за нощувка, както
и цените на други предлагани услуги.
/6/ Лицата,осъществяващи търговска дейност в бензиностанции,са длъжни да поставят табели с
предлаганите от тях горива по такъв начин,че да са видни за водачите в платното,от страна на
която е поставена бензиностанцията.
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Чл.10./1/ При намаление на цените трябва да се предостави ясна и пълна информация за стоките
или услугите по отношение на условията и периода,за които важи намалението.
/2/ Старата и новата цена трябва да бъдат посочени заедно; забранява се съобщаване на общо
намаление на цените,освен в случаите когато се отнася за всички стоки и услуги в търговския
обект.
Чл.11. Търговецът е длъжен при продажба на стоки на потребителя да издаде касов бон, документ
за гаранция предоставена му от производителя,той може също да предостави по-благоприятни
гаранционни условия,които удостоверява с отделен документ за гаранция.
Чл.12.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.13.Забранява се:
/1/ Продажба на стоки с неустановен произход без необходими сертификационни и
стандартизационни документи;
/2/ Продажба на спирт и спиртни напитки на малолетни и непълнолетни;
/3/ Сервиране на клиенти в явно нетрезво състояние;
/4/ /Изм.с Реш.№19-6-6/30.03.09 г./ Ползването на тротоарите и площите около търговския обект
за съхраняване на стоки и амбалаж, освен при товаро-разтоварна дейност.
\5\ /Нова. Приета с Реш.№19-6-6/30.03.09 г./ Пушенето в интернет и компютърни зали и сервирането на
алкохол.
\6\ /Нова. Приета с Реш.№19-6-6/30.03.09 г./ Достъпът на деца ненавършили 16 годишна възраст от
22.00 до 06.00 часа без придружител в обект, в който се сервира алкохол.
\7\ /Нова. Приета с Реш.№19-6-6/30.03.09 г./ Разносната търговия, освен в случаите на разнасяне по
домовете на закупена или поръчана стока.
\8\ /Нова. Приета с Реш.№19-6-6/30.03.09 г./ Търговия с пиротехнически изделия извън обектите по
Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите и правилника и
неговото приложение.
\9\ /Нова. Приета с Реш.№19-6-6/30.03.09 г./ Разполагането на маси и столове и сервирането на открито:
1. Пред ЗХР, намиращи се на по-малко от 20 м. от жилищни сгради след 23.00 часа.
2. Върху терени пред магазини за хранителни и нехранителни стоки, ателиета, павилиони и други,
които не са ЗХР.
3. Продажбата на алкохол /бутилиран и разливен/ от търговски обекти, магазини и павилиони за
хранителни стоки, за консумация непосредствено в или пред обекта.
Чл.14.Търговецът е длъжен да осигури поддържането на чистотата и на обществен ред в обекта и
прилежащата му територия.

V ОРГАНИЗИРАНЕ НА ТЪРГОВИЯ НА ОТКРИТО
Чл.15./1/ Търговия на открито се извършва на места,определени със заповед на кмета на общината.
/2/ Кметовете на населени места конкретизират местата на своя територия за извършване на
търговия на открито.
Чл.16.Разрешение за извършване на търговия на открито се издава от кмета или от упълномощено
от него лице.В разрешителното задължително се определя: търговецът,мястото,срока и
номенклатурата на стоките,с които се търгува.За издадените разрешения се води регистър.
Чл.17. При издаване на разрешение за търговия на открито се заплаща такса по Закона за местните
данъци и такси.
Чл.18. Разпоредбите на чл.16 и чл.17 важат и за собственици на заведения – ресторанти, кафета,
бърза закуска, желаещи да ползват общинско място за поставяне на маси и столове.

VІ КОНТРОЛ И САНКЦИИ
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Чл.19. Контролът по спазване изискванията на настоящата наредба се осъществява от
оторизираните общински и държавни органи,които задължително се легитимират при
осъщъствяване на контролна дейност.
Чл.20./1/При констатирани нарушения по р.ІІ и V се налага глоба в размер от сто до петстотин
лева.
/2/ /Изм.с Реш.№19-6-6/30.03.09 г./ По р.ІІІ и ІV се налага глоба съгласно административнонаказателните разпоредби на Закона за защита на потребителите и за правилата за търговия и
Закона за туризма.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1.Настоящата наредба се издава на основание чл.22 от ЗМСМА.
2.Търговските обекти разкрити до влизане в сила на тази наредба се регистрират в срок до 3
месеца.
3. В срок от три месеца от влизане в сила на тази наредба всички търговски обекти разкрити до
този момент са длъжни да изпълнят изискванията на чл.7.
4.Настоящата наредба е приета на заседание на Общинския съвет – Дългопол с Решение № 6-7 от
22.03.2000 г. и влиза в сила в дву-месечен срок от приемането й. (изменена с Решение № 9-3 от
27.06.2008 г. на ОС – Дългопол).
5. Наредбата е допълнена и изменена, както следва:
Чл.3./1/ (отм. с Решение № 9-3 от 27.06.2008 г. на ОС – Дългопол)
Чл.3./2/ (изм. с Протокол №24/ 11.09.2002 г.)
Чл.4, чл.5, чл.6 отменени с Решение № 9-3 от 27.06.2008 г. на ОС – Дългопол
/Чл.3, ал.3 нова , Протокол №24/ 11.09.2002 г., изм.с Решение №16-9-7/30.01.2009 г./)
/Наименованието на Раздел ІV е допълнено с Решение 19-6-6/30.03.2009г./
/Чл.7 ал.1 т.1 и т.5 – Изм. и доп. с Решение 19-6-6/30.03.2009г./
/Чл.10, ал.5 - Изм. с Решение 19-6-6/30.03.2009г./
/Към чл.10, ал.5 се създават нови точки 1,2,3,4, и 5 с Решение 19-6-6/30.03.2009г./
/Чл.13 ал.4 - Изм.с Реш.№19-6-6/30.03.09 г./
/Към чл.13 се създават нови алинеи – 5,6,7,8 и ал.9 с Решение 19-6-6/30.03.2009г./
/Чл.20, ал.2 – Изм. с Решение 19-6-6/30.03.2009г./

Председател на ОС – Дългопол:
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Приложение №1

До Кмета
На Община Дългопол

Заявление
за регистрация на търговски обект

от…..…………………………………………………………………….президент /управител/
…………………………………………………………………………………………………….
/фирма,търг.д-во,други/

/адрес/

на

/телефон/

Господин Кмете,
Моля да бъде регистриран търговски обект със следните данни:
1.Адрес:………………………………………………………………………………………….
2.Собственик на помещението……………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
/трите имена , ЕГН/

3. Адрес:………………………………………………………………………………………….
4.Предмет на дейност:…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
5.Обща площ на помещенията……………………………………………………….кв.м, в
т.ч. търговска ……………………………………………………….кв.м.
6.Обектът е със /без/ собствен санитарен възел.
7.Работно време:…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
8.Почивни дни:…………………………………………………………………………………….
9.Управител /отговорник/ на обекта:…………………………………………………………..
/трите имена,адрес,дом.телефон/

……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
Прилагам следните документи:
1. ………………………………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………………………………………….
4. ………………………………………………………………………………………………….
5. ………………………………………………………………………………………………….
6. ………………………………………………………………………………………………….
7. ………………………………………………………………………………………………….
Подпис:………………………
/име,презиме,печат/
НАРЕДБА№ 5 за реда за провеждане на търговска дейност на територията на община Дългопол

6

Приложение №2

Удостоверение
за регистрация на търговски обект

№………………../…………………г

На основание Наредбата за извършване на търговска дейност на територията на община
Дългопол,
Регистрирам:

Търговски обект на адрес:ул. ………………………………………………….№…………..
с обща площ ………………кв.м ,в това число : търговска ………………………… кв.м.,
стопанисван от :………………………………………………………………………………….
/фирма,търг.дружество, други/

с основен предмет на дейност:……………………………………………………………….
/специализация на търг. обект /

………………………………………………………………………………………………………..
работно време……………………………………………………………………………………..
/по дни от седмицата/

и управител /отговорник/ на обекта…………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

Търговският обект е записан под №…………………./………………2000г
в регистъра на търговските обекти на община Дългопол със срок до ……………..
След изтичане на срока на регистрацията или промяна в обстоятелствата настоящото
удостоверение да се счита за невалидно.

Кмет: …………………..
/подпис,печат/
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