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НАРЕДБА
за извършване на търговия и услуги на територията
на община Чирпан

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1 (1) С тази наредба се уреждат редът и условията за извършване на търговия и
услуги на територията на Община Чирпан
(2) Настоящата наредба има действие и е задължителна за всички физически и
юридически лица, които извършват търговска дейност на територията на Общината
(3) Наредбата се прилага по отношение на всички търговски обекти, независимо от
формата на собственост и начина на стопанисването им.
Чл.2 (1) Търговски обект, по смисъла на тази наредба, са:
1. Магазини за хранителни и нехранителни стоки;
2. Заведения за хранене и развлечения;
3. Хотели, мотели, почивни станции и други средства за подслон и места за
настаняване;
4. Обекти за “занаятчийски дейности” по смисъла на ЗДДФЛ;
5. Складове за търговия на едро и дребно;
6. Аптеки и дрогерии;
7. Бензиностанции и газстанции;
8. Обекти, в които се организират хазартни и нехазартни игри, по смисъла на Закона за
хазарта;
9. Обекти за отдаване под наем на аудио и видео носители;
10. Валутни обменни бюра;
11. Площадки за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали;
12. Заложни къщи;
13. Автомати за продажба на хранителни и нехранителни стоки извън търговската
площ на търговски обект, както и разположените такива в сградите на учебни и детски
заведения, жилищни и административни сгради;
14. Преместваеми обекти, по смисъла на “Наредбата за поставяне на преместваеми
обекти за търговски и други обслужващи дейности, както и други елементи на
градското обзавеждане, съгласно чл. 56 от ЗУТ” и превозни средства, във и от които се
извършва продажба на стоки и услуги;
15. Автомивки
16. Автокъщи
(2) Търговски обект е и всяко друго помещение или съоръжение на открито или под
навеси /сергии, маси, колички и др./ , от което се извършва продажба на стоки и услуги,
независимо дали то служи същевременно и за други цели (например офис, жилище и
други подобни) или е част от притежаван недвижим имот (например гараж, мазе, стая
или други подобни), или е склад, от който се извършват продажби и/или изкупуване.
(3) Когато обща търговска площ се ползва от няколко търговци с отделни щандове,
всеки щанд е търговски обект.
Чл.3. Не са предмет на тази наредба търговските обекти, разположени в отредените
терени за общински пазари.
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ГЛАВА ВТОРА
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИ
Чл.4. Търговия със стоки и услуги се извършва 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.
Чл.6. В близост до входа на всеки стационарен търговски обект да се постави надпис с
адреса на обекта по местонахождението му. Допуска се тази информация да е изписана
върху табелата /надписа за работното време на обекта/.
Чл.7. Спазването на началото и края на обявеното работно време на всеки търговски
обект е задължително. При невъзможност, това се обявява на мястото, където е
посочено работното време, както и срока, в който обекта е затворен.
Чл.8. На входа на обектите, в които се продават или отдават под наем еротични стоки и
литература или се организират еротични програми, задължително се поставя
обявление, относно дейността им. Не се допуска пряка видимост за лица извън
търговския обект.
Чл.9. Търговецът, извършващ търговска дейност в заведенията за хранене и
развлечения е длъжен да осигури спазване на обществения ред и спокойствие в
заведението, както и да сигнализира органите на МВР при нарушения, включително и
за такива в непосредствена близост до заведението.
Чл.10. При разносна търговия, търговецът, който е купувач по сделката, е длъжен да
изиска и да получи от разносвача фискална касова бележка, издадена от лицето, имащо
задължение да регистрира и отчита продажбите с фискално устройство, за всяка
доставка.
Чл.11. Физическите лица, извършващи търговия на непреработена селскостопанска
продукция /растителна и/или животинска/ в качеството си само на регистрирани
земеделски производители по реда на чл. 5, ал.3 от Наредба № 3 / обн. ДВ, бр.10 от
1999 година/, нямат право да продават стоки извън посочените в анкетната карта,
заверена от Областна дирекция “Земеделие и гори”.
Чл.12.(1) Не се разрешава търговска дейност след 22 часа на следните търговски
обекти:
1. обекти за изкупуване на селскостопанска продукция, вторични суровини,
включително отпадъци от черни и цветни метали и отломки от тях, билки и лечебни
растения;
2. заложни къщи и оказиони;
3. автомивки
4. автокъщи
(2) На посочените в ал.1 търговски обекти не се издава разрешително за удължено
работно време, по смисъла на чл. 9, ал. 4 от Наредбата за обществения ред в Община
Чирпан.
Чл.13 На територията на Община Чирпан се забранява:
1. търговията с пиротехнически изделия с увеселителна цел извън обектите по Закона
за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите и
правилника за неговото приложение;
2. продажбата на стоки с неустановен произход;
3. ползването на зелени площи, тротоари и други места за общо ползване около
търговския обект за съхраняване на стоки и амбалаж;
4. ползването на питейна вода за изстудяване на напитки и други стоки;
5. излагането на стоки извън търговския обект;

3
6. излагането и продажбата на стоки във входните части на сградите или по земята,
непосредствено пред тях.
7. възпрепятстване на движението на пешеходците по тротоарите чрез поставяне на
прегради, декоративни решетки, цветя и други подобни и чрез разполагане на
преместваеми съоръжения в нарушение на одобрената схема за разполагане.
8. организиране на хазартни игри и разкриване на нощни заведения в сградите на
народните читалища;
9. претоварването на непакетирани хранителни стоки от транспортни средства за
разносна търговия, извършвано на открито в населените места на Общината, на други
транспортни средства;
10. създаването на пречки за достъп до съоръжения на електроразпределителната, В и К
и телефонни мрежи и пожарни хидранти, чрез разполагане на маси, столове,
преместваеми съоръжения или чрез складиране на стоки, амбалаж и други около или в
близост до търговските обекти;
11. съвместното транспортиране на:
 храни и химични вещества, препарати и продукти;
 храни, годни за консумация и такива с признаци на развала;
 храни и живи животни;
 сурови месо и месни полуфабрикати с месни изделия, готови за директна
консумация;
 риба и рибни продукти с други храни;
12. поставянето на маси и консумацията на тях във и пред магазини за хранителни
стоки, павилиони и други подобни търговски обекти, некатегоризирани по смисъла и
изискванията на Закона за туризма.
ГЛАВА ТРЕТА
РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ
Чл.14. (Изм. с Реш. №34/26.01.2012г.) С решение на общинския съвет се определят
терените за провеждане на селскостопански пазари, пазари за промишлени стоки,
животински пазари и зони за търговия.
Чл. 15. Търговията на пазарите на територията на Община Чирпан, както и на
определените зони за търговия се организира на открито на временни защитни
съоръжения или конструкции, върху маси, стелажи и други.
Чл. 16 (1) Не се разрешава продажбата на стоки на пазарите и зоните за търговия, за
които е предвидена забрана в нормативен акт.
(2) Контролът се извършва от съответните компетентни органи /РИОКОЗ, ДВСК и др./
Чл. 17 Не се разрешава извършването на търговска дейност, ако не са обявени цените
на предлаганите стоки и услуги, произхода им, както и името на търговеца или
физическото лице, ако е производител на селско стопанска продукция.
Чл. 18 Ползвателите на общински места по тази наредба заплащат такси съгласно
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.
Чл.19 Площта от общински терен, която собствениците или наемателите на заведения
за хранене или развлечения ползват за поставяне на маси, се изчислява на броя на
масите, площта на една маса, броя на столовете и площта на едно място за сядане,
което е в размер на 0,50 кв.м.
Чл. 20 За размера на площта по чл. 19 се издава разрешение за ползване след
постъпило заявление /Приложение 1/ , съгласувано с Главния архитект.
Чл. 21 Ползвателите на общински места по тази наредба заплащат:
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1. дневни такси – през периода от 1-ви ноември до 30 април
2. месечни такси- през периода от 1-ви май до 30 октомври
Чл. 22 Таксите се заплащат в Общински център за услуги и информация на гражданите.
Чл.23 (1) Заплащането на дневните такси при ползване на общински места за поставяне
на маси пред заведения за хранене и развлечения е по реда на член 20 от Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.
(2) Размерът на дневната такса се изчислява като месечната такса се раздели на броя на
дните за съответния месец.
(3) По желание на ползвателя на общинското място за поставяне на маси, през месеците
от 1 ноември до 30 април , може да се заплаща месечна такса по реда на чл. 20 от
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.
Чл.24 (1) Месечните такси се заплащат до 10-то число на текущия месец.
(2) Невнесените в срок такси се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху
данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на ДОПК.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
АМБУЛАНТНА ТЪРГОВИЯ
Чл. 25.(1) (Изм. с Реш. №34/26.01.2012г.) Амбулантна търговия на територията на
Община Чирпан се извършва в границите на тържищата и пазарите или на други места,
определени с решение на общинския съвет. Разрешението за ползване на местата за
извършване на амбулантна търговия, определени от общинския съвет, се издава от
кмета на общината или упълномощено от него лице по реда на постъпване на
заявленията /Приложение 2/
(2) Разрешението за определяне и ползване на места за извършване на амбулантна
търговия се издава от кмета на общината или упълномощено от него лице по реда на
постъпване на заявленията /Приложение 2/
1. (3) (изм. с реш.№282/20.06.2013 г) Разрешението за извършване на амбулантна
търговия се издава за срок до шест месеца и в него задължително се посочват
следните данни :
- име на фирмата;
- лицето, което я представлява;
- мястото и вида на съоръжението; квадратурата
- срока на разрешението;
- времето за извършване на търговската дейност / работно време /”.
(4) Разрешението се издава въз основа на заявление по образец /Приложение 2/ от
търговеца до Кмета на Общината, кметове на населени места и кметски наместници,
подадено не по-малко от 7 /седем/ работни дни от датата на започване на дейността , а
в случаите на провеждане на панаири, изложения и базари - в срока, определен в
заповедта на Кмета на Общината. Към заявлението се прилагат следните документи:
1. документ, удостоверяващ, регистрация в Агенция по вписванията
2. документ за регистрация по БУЛСТАТ
3.санитарни разрешения – при продажба на стоки, за които се изискват такива
разрешения;
4. други документи, на които търговецът се позовава.
(5) Разрешението се издава в 7- дневен срок.
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(6) (Нова с Реш. №34/26.01.2012г.), (изм. с реш.№282/20.06.2013 г.)Когато срокът на
разрешението за извършване на амбулантна търговия е до три месеца, кметът може да
го издаде и за място извън определените от Общински съвет – Чирпан
Чл. 26 (1) Издадените разрешения се завеждат в специален регистър, който е на
разположение на контролните органи.
(2) Кметовете на населените места и кметските наместници представят в последния ден
на текущия месец справка за издадените от тях разрешения.
Чл.27.(1) При издаване на разрешение за амбулантна търговия търговецът заплаща
такса по Закона за местните данъци и такси. Таксите се плащат при издаване на
разрешението за посочения в него период, а при ползване на мястото повече от месец,
таксите се плащат месечно.
(2) (отм. с решение №146 / 27.09.2016 г. на Общински съвет - Чирпан)
Стар текст на ал.2:
Просрочване на поредното месечно плащането повече от 5 дни е основание за отнемане на
разрешението за амбулантна търговия от органа, който го е издал.

(3) Разрешението за амбулантна търговия се представя от лицето, което я упражнява
при поискване от контролните органи.
(4) Забранява се упражняването на амбулантна търговия без издадено разрешение от
Община Чирпан.
Чл. 28 Кметът на Общината или упълномощено от него длъжностно лице отказва
издаването на разрешение за амбулантна търговия когато:
(1) не са представени всички документи по чл.25, ал.4
(2) се счита, че се иска неподходящо място за поставяне на съоръжения по чл. 14, ал. 1
или съоръженията са грозящи.
Чл. 29 Кметът на Общината или упълномощено от него длъжностно лице, отнема
издадено разрешение за амбулантна търговия, когато мястото не се използва по
предназначение, когато не се използва от лицето, на което предоставено или когато
обществени нужди налагат това.
Чл. 30 Отказът за издаване на разрешението е мотивирано в писмен вид.
Чл. 31 Индивидуалните административни актове по настоящата наредба подлежат на
обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс.
Чл. 32 На територията на Община Чирпан не могат да бъдат предмет на амбулантна
търговия:
1. Стоки, които поради начина на предлагане могат да бъдат опасни за здравето:
 месо, месни продукти и птици;
 риба и рибни продукти;
 мляко и млечни продукти, маргарин;
 малотрайни сладкарски изделия;
 хляб, хлебни и тестени изделия;
 кулинарни изделия;
2. Тютюн и тютюневи изделия, вино, спирт и спиртни напитки;
3. Лекарства, лекарствени материали и продукти, медико-санитарни и хигиенни
материали;
4. Петролни продукти и дериватите им;
5. Стоки, за които е предвидена забрана в нормативен акт.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
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КОНТРОЛ И САНКЦИИ
Чл. 33.(1) За нарушаване на Наредбата на физически лица се налагат глоби в размер до
1 000 лв.
(2) Еднолични търговци и юридически лица, нарушили разпоредбите на настоящата
Наредба се наказват с имуществени санкции в размер до 3 000 лв.
(3) При повторно нарушение санкциите по ал. 1 се налагат в двоен размер.
Чл. 34 Физическите лица и ръководителите на юридическите лица, които при
извършване на търговска дейност и услуги допускат да бъдат замърсени, повредени
или унищожени елементи на системата на благоустрояване, се наказват еднократно с
глоба от 50 до 500 лева.
Чл. 35 Контрола по спазването на разпоредбите на тази наредба се организира от
Кмета на Общината, кметове на населени места и кметски наместници.
Чл. 36 (1) Актовете за установяването на нарушенията по настоящата наредба, се
съставят от длъжностни лица, определени със заповед на Кмета на Общината.
(2) Наказателните постановления се издават от Кмета на Общината или упълномощен
негов заместник.
(3) Административно - наказателно производство за извършените нарушения се
извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§.1 Тази наредба се издава на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация.
§.2 По приложението на настоящата наредба Кметът на Общината издава заповеди и
утвърждава процедури.
§.3 Наредбата е приета от Общински съвет на Община Чирпан с Решение №
544/16.12.2010 г. от Протокол № 50/16.12.2010 г. година и влиза в сила от 01.01.2011 г.
година.

Изм. и доп. с решение №34 / 26.01.2012 г. на Общински съвет - Чирпан
изм. с решение №282 / 20.06.2013 г. на Общински съвет - Чирпан
изм. с решение №146 / 27.09.2016 г. на Общински съвет - Чирпан
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Приложение 1
ДО КМЕТА НА ОБЩИНА ЧИРПАН
СЪГЛАСУВАНО С ГЛ. АРХИТЕКТ:
ДА

1. Вх. №

НЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ
От: ..................................................................................................................……………….
/име, презиме, фамилия/

ЕГН: .......................................................................................................................................
представител на: ...............................................................................................................
/наименование на ЮЛ или ЕТ/
код по БУЛСТАТ: ................................................................................................................
Адрес: …………………………………………………………………….............................
Телефон: ......................................................... Е-mail: ……………………………………

Господин Кмет,
Моля, да ми бъде разрешено да ползвам общинско място в размер на ............
кв.м., за поставяне на маси и столове пред ...............................................………………..
/посочва се заведение за хранене и развлечения/

в.гр./с/............................................ Адрес: ........................................................................
за периода : ..........................................................................................................................
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площ на 1 маса ................ брой на масите:..........обща площ............
площ на 1 маса ................ брой на масите.......... обща площ............
площ на 1 маса ................. брой на масите...........обща площ.............
брой столове… .....................х 0.50 кв.м.за един стол........................
Общ размер на площта за ползване:.................................................

гр. Чирпан
Дата: ......................

Подпис: .......
Приложение 2
1. Вх. №

ДО КМЕТА НА ОБЩИНА ЧИРПАН

ЗАЯВЛЕНИЕ
От: ................................................................................................................……………….
/име, презиме, фамилия/

ЕГН: ......................................................................................................................................
представител на: ...............................................................................................................
/наименование на ЮЛ или ЕТ/
код по БУЛСТАТ: ...............................................................................................................
Адрес: ………………………………………………………………….............................
Телефон: ......................................................... Е-mail: …………………………………

Господин Кмет,
Моля, да ми бъде разрешено да ползвам
на....................кв.м., за:

общинско място в размер

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
в.гр./с/............................................ Адрес: ........................................................................
за периода : ..........................................................................................................................
Прилагам:
1. документ, удостоверяващ, регистрация в Агенция по вписванията
2. документ за регистрация по БУЛСТАТ
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3.санитарни разрешения – при продажба на стоки, за които се изискват такива
разрешения
4. други документи, на които търговецът се позовава

гр. Чирпан
Дата: ......................

Подпис: .....

