
Изх. №………. 

………….. 2019г. 

 

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

От Бейсим Руфад Расим - Кмет на Община Исперих 

 

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за 

търговската дейност на територията на Община Исперих 

 

 

 

Уважаеми господин Председател, 

Уважаеми госпожи  и господа общински съветници, 
 

Причините, налагащи приемането на изменение и допълнение в Наредба № 8 за 

търговската  дейност на територията на Община Исперих са: 

1. Необходимост от синхронизиране на наредбата, действаща на територията на 

Община Исперих и нейното ефективно приложение; 

2. Появяване на нови видове дейности; 

3. Изравняване на условията, при които се осъществява дейност на открито. 

Целите, които се поставят са: 

1. Да бъдат уредени неуредени със закон или подзаконов акт обществени отношения с 

местно значение; 

2. Да бъдат включени новопоявили се дейности, осъществявани на територията на 

общината; 

3. Предоставяне на възможност за разнообразяване на видовете дейности на открито. 

4. Със заплащане на такса за дейности, които се осъществяват върху терени на 

открито (общинска собственост) и са с друго предназначение, се предоставя възможност на 

бизнеса да прояви гъвкавост и предприемчивост и като последващ резултат ще се повишат и 

приходите в бюджета на общината.  

 

Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет Исперих да вземе следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал. 2 от ЗМСМА, и чл. 79 от АПК, 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за търговската дейност 

на територията на Община Исперих, като следва: 

 

§ 1. Член 1, алинея 2, точка 2 се изменя така: „2. Разрешителен режим: за ползване на 

място за извършване на търговска дейност и предоставяне на услуги на открито, върху 



терени общинска собственост.“ 

§ 2. В член 2 се добавя нова точка 4: 

„4. Спазване на принципите за защита на конкуренцията”. 

§ 3. Член 3 се изменя така: 

„Чл. 3. Общинските информационни масиви съдържат данни за: 

1. Дейности в стационарни и преместваеми обекти. 

2. Дейности на открито върху терени общинска собственост.” 

§ 4. В член 4, алинея 2 се правят следните изменения: 

Точка 6 се отменя. 

Точка 7 става: „Вид на дейностите, които се извършват в обекта“. 

3. Точка 8 придобива следния текст: „Собственик на имота, в който се осъществява 

дейността или носител на друго вещно или облигационно право.“. 

§5. В член 5 се правят следните изменения: 

1. Точка 1 на ал. 2 придобира следната редакция: „Идентификация ЕИК/БУЛСТАТ, а 

за лица, които не са регистрирани в Търговския регистър - документи, удостоверяващи, че 

лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по 

законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз;“. 

2. Точка 2 на ал. 2 се отменя. Нова: „Удостоверение за регистрация от Областна 

дирекция по безопасност на храните – Разград (ОДБХ- Разград), за търговия с храни.”. 

3. Точка 3 на ал. 2 се отменя. Нова: „Регистрация в Регионална здравна инспекция – 

Разград  (РЗИ- Разград) за дейност в обекти с обществено предназначение“. 

4. Точка 5 на ал. 2 се отменя. Нова: За автосервизи и други обекти, предоставящи 

услуги по ремонт и поддръжка на моторни превозни средства, се декларира наличието на 

утвърдени от Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – 

Русе работни листи за класификация на отпадъците, които ще се генерират от дейността на 

съответния обект; 

5. Точка 6 нова: Сертификат за качество и безопасност /за велорикши, еко-скутери, 

велосипеди, тротинетки и други подобни/; 

6. Точка 7 нова: Други документи, съгласно изискванията на българското 

законодателство. 

 

Отменя се точка 2 на ал. 3 и се създава се нова със следното съдържание: „т. 2 

Писмено съгласие от собственика на помещението, в което ще се осъществява дейност с 

удължено работно време.“. 

§6. Член 6, алинея 2 става: „(2) Единият екземпляр се връща на търговеца, а втория се 

предоставя на кмета на общината. След получаването му по надлежния ред, упълномощено 

от кмета длъжностно лице вписва дейността в информационния масив по чл.3, т.1.” 

§7. Член 7 придобива следната редакция: „В 30 (тридесет) дневен срок от 

настъпването на промяна на обстоятелствата, посочени в уведомлението, включително 

преустановяване на дейността, физическите и юридическите лица информират кмета на 

общината. Промяната и вписването на променените обстоятелства се извършва по реда на чл. 

5 и чл. 6.” 

§8. В алинея 1 на член 8 думите „търговеца или от упълномощно от него лице“ се 

заменят с „физическите и юридическите лица“. 

§9. Член 10 става: „Чл. 10. Вписването на удължено работно време в уведомлението 

по чл. 5, ал. 1 се извършва от длъжностно лице, определено от Кмета на Община Исперих, на 

основание приложените документите по чл. 5, ал. 3 и ако са спазени изискванията на чл. 9, 

ал. 3.“ 

§10. В член 13 се правят следните изменения: 

1. Алинея 1 се изменя така: „(1) Търговска дейност на открито е тази, която се 

осъществява върху терени и части от терени общинска собственост.” 

2. В алинея 2 се правят следните изменения: 



2.1. В точка 3, след „маси за сервиране“ се добавя: „на храни и напитки“; 

2.2. В точка 5 думите „пакетирани захарни и тестени изделия“ се заличават; 

2.3. Създават се нови точки 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 както следва: 

„9. Детски колички, задвижвани от акумулатори; 

10. Детски клатушки, детски атракционни съоръжения; 

11. Батут; 

12. Барбекю, летен открит бар; 

13. Велорикши, еко-скутери, велосипеди, тротинетки и други подобни; 

14. съоръжения за подпомагане на търговската дейност в обектите /метални стълби, 

рампи за товаро-разтоварна дейност и други/; 

15. Атракционни съоръжения; 

16. Терени за изява на музиканти, артисти, художници и други.“ 

§11. В член 14 се правят следните изменения: 

1. Алинея 1 се изменя така: „(1) На съоръженията по чл. 13, ал. 1, т.т. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 12 

се допуска продажбата на стоки, при спазване изискванията на Закона за храните, след 

предоставяне на Удостоверение за регистрация за временен обект от ОДБХ-Разград. 

2. Създава се нова алинея 2 със следния текст: 

„(2) На съоръженията по чл. 13, ал. 1, т.т. 1, 4, 5 се допуска продажба на: 

- 1. Печатни издания, книги; 

- 2. Цветя; 

- 3. Слънчеви очила; 

- 4. Лотарийни билети; 

- 5. Произведения на изкуството и художествените занаяти; 

- 6. Нехранителни стоки, свързани с честване на традиционни празници и празници от 

национално и местно значение.” 

3. Създава се нова алинея 3: „(3) На посочените в чл. 13, ал. 2, т. 9 и т. 13 съоръжения 

се допуска предоставяне на услуги, при наличие на сертификат за качество и безопасност.“ 

4. Създава се нова алинея 4: „(4) На посочените в чл. 13, ал. 2, т. 10, т. 11 и т. 15 

съоръжения се допуска предоставяне на услуги, при спазване изискванията на Наредба № 

1/12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.” 

5. Създава се нова алинея 5: „(5) Разполагане и ползване на съоръжения за търговия и 

услуги по чл. 13, ал. 2, върху терен или части от терен общинска собственост, става само от 

физически или юридически лица, подали уведомление за вписване, по чл. 5, ал. 1 от 

настоящата наредба, за съответния адрес. Заеманата за съпътстващата дейност площ обхваща 

само прилежащия терен, при осигурена двуметрова ивица за преминаване на гражданите.” 

6. Създава се нова алинея 6: „(6) По време на национални и общоградски празници със 

заповед на кмета може да се определят местата, съоръженията и вида на стоките и услугите, 

извън посочените в чл. 13, ал. 1 и ал. 2” 

§12. В член 15 се правят следните изменения: 

Алинея 1 става: „(1) Търговска дейност на открито се извършва от физически и юридически 

лица, получили от кмета на общината или от оправомощено от него лице разрешение за 

ползване на мястото.“ 

Алинея 2 придобива следната редакция: „(2) Издадените разрешения се вписват от 

опредлено от кмета длъжностно лице в Информационен масив по чл. 3, т. 2 от настоящата 

наредба.” 

§13. Член 16 се изменя така: „Чл. 16. (1) Лицата подават искане до кмета на общината 

за разрешение за ползване на място по образец (Приложение 2). 

(2) Към искането по алинея 1 се прилагат следните документи: 

1. Копия от документи, когато последните са законовоопределена предпоставка за 

извършване на съответната дейност /Удостоверение за регистрация за временен обект от 

ОДБХ-Разград (при търговия с храни), Доклад и/или Сертификат за контрол на 

съответствията от акредитиран орган за контрол (при предоставяне за ползване на детски 



клатушки, детски атракционни съоръжения, батут и атракционни съоръжения), Сертификат 

за качество и безопасност, издаден от производител или вносител (при предоставяне за 

ползване на велорикши, велосипеди, еко-скутери, тротинетки, детски акумулаторни колички 

и други подобни) и други/; 

2. Схема за разполагане на обектите, съгласувана по реда на Наредба № 9 на 

Общински съвет Исперих; 

3. Документ за заплатена такса, съгласно Наредба № 11 на Общински съвет Исперих; 

4. Пълномощно на представителя, когато искането не се подава лично от физическото 

или юридическото лице, което ще ползва терена. 

(3) За ползване на терени или части от терени общинска собственост, върху които са 

организирани събития от медиен характер, концерти, панаири, фестивали, чествания на 

национални, общоградски и други празници, свързани с традициите, изложения и 

презентации с търговска, рекламна и промоционална цел на стоки и услуги, се подава искане 

до кмета на общината или упълномощено от него лице по образец (Приложение 2), към 

което се прилагат копия от документите по алиня 2. 

(4) При организиране на събития от медиен характер, концерти, панаири, фестивали, 

чествания на национални, общоградски и други празници, свързани с традициите, изложения 

и презентации с търговска, рекламна и промоционална цел на стоки и услуги, да се спазват 

изискванията на Наредба № 1 на Общински съвет Исперих. 

§14. В член 17 се придобива следната редакция: „Чл. 17.(1) Разрешението за ползване 

на мястото се издава в 2 (два) екземпляра (Приложение 3) от кмета на общината или от 

оправомощено от него лице, в 7-дневен срок, след получаване на документите по чл. 16, ал. 2 

от настоящата наредба. 

(2) Първият екземпляр се предоставя на лицето, а вторият се прикрепва към досието и се 

съхранява в Общината.” 

§15. Член 19 се изменя така: „Чл. 19. Издаденото разрешение за ползване на място се 

съхранява в оригинал от физическото или юридическото лице и при поискване се представя 

на контролните органи.” 

 

§16. Приложение № 1 към Наредбата придобива следния вид: 

 

Приложение 1 

ДО 

КМЕТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е 

за вписване в информационен масив за търговски дейности в стационарни и 

преместваеми обекти, по чл. 5 от Наредба № 8 на Общински съвет Исперих 

 

от фирма ______________________________________________________________________ 

                                                /точно наименование на фирмата/ 

 

Е И К/БУЛСТАТ __________________________ 

                                     /код по ЕИК/БУЛСТАТ/ 

седалище ______________________________________________________________________ 

                         /седалище, адрес на управление на търговеца, телефон за контакт/ 

_______________________________________________________________________________ 

                         /трите имена на лицето, представляващо търговеца/ 

адрес на обекта _________________________________________________________________ 

                                    /адрес на обекта, телефон за контакт/ 

собственик _____________________________________________________________________ 

/Собственик на имота, в който се осъществява дейността или носител на друго вещно или 



облигационно право/ 

 

вид на дейностите, който се извършват в обекта          __________________________________ 

________________________________          ___________________________________________ 

работно време: от ___________ ч. до ____________ ч., почивни дни: __________________ 

/удълженото работно време се попълва от общинска администрация/ 

 

Декларирам, че притежавам следните документи: 

1. Идентификация ЕИК/БУЛСТАТ, а за лица които не са регистрирани в Търговския 

регистър – документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да 

извършва стопанска дейност, включително законодателството на друга държава-членка на 

Европейския съюз __________________________________________________ . 

2. Удостоверение за регистрация от Областна дирекция по безопасност на храните – 

Разград (ОДБХ-Разград), за търговия с храни ________________________________________. 

3. Регистрация в Регионалната здравна инспекция – Разград (РЗИ- Разград) за дейност 

в обекти с обществено предназначение ____________________________________________ . 

4. Документ, уреждащ ползването на обекта /разрешение за ползване, разрешение за 

поставяне, удостоверение за търпимост и други подобни/ - (№ / дата); 

______________________________________________________________________________ . 

 

5. Други документи, съгласно изискванията на българското законодателство 

______________________________________________________________________________ . 

Прилагам документи за удължено работно време: 

1. Протокол за измерено ниво на проникващ битов шум. Измереното еквивалентно 

ниво на шум следва да бъде под допустимото ниво. Измерването се извършва след 22/23 

часа. _________________________________________________________________________ . 

2. Писмено съгласие от собственика на помещението, в което ще се осъществява 

дейност с удължено работно време. 

При промяна в обстоятелствата вписани в настоящото уведомление, се задължавам да 

уведомя общинската администрация в 30 (тридесет) дневен срок. 

Известна ми е наказателната отговорност за деклариране на неверни данни по чл. 313 от НК. 

 

 

Уведомител :________________________ 

/подпис/ 

Попълва се от общинска администрация: 

Уведомлението е вписано под № __________________ / ________________ г. в 

информационен маси за търговска дейност в стационарни и преместваеми обекти. 

 

Длъжностно лице: ____________________ 

/подпис/ 

 

 

§17. Приложение № 2 към Наредбата придобива следния вид: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

ДО 

КМЕТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

 

И   С   К   А  Н   Е 

 

по чл. 16, ал. 1 от Глава III, Раздел II на Наредба № 8 

от______________________________________________________________ 

/име на лицето/ 

 

                                             _________________________ 

/ посочване на ЕГН, единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския 

регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със 

законодателството на държавата, в която търговецът е установен/ 

 

________________________________________________________________________________ 

                                                   /адрес и телефон за контакт/ 

 

Господин Кмет, 

 

Моля да ми бъде разрешена следната търговската дейност на 

открито:________________________________________________________________________ 

/посочва се вид на търговската дейност/ 

на:_____________________________________________________________________________ 

/вид и брой съоръжения, квадратура за заета площ/ 

по ул.__________________________________________________________________________ 

/посочва се точното място на нестационарния обект/ 

пред обект стопанисван от :_______________________________________________________ 

/наименование на фирмата/ 

работно време : от ____________________________ч. до ____________________________ч. 

 

дата на започване :  _____________________________________________________________ 

 

Прилагам копия от следните документи: 

 

1. Идентификация ЕИК/БУЛСТАТ, а за лица които не са регистрирани в Търговския 

регистър – документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да 

извършва стопанска дейност, включително законодателството на друга държава-членка на 

Европейския съюз __________________________________________________ . 

2. Копия от документи, когато последните са законовоопределена предпоставка за 

извършване на съответната дейност (Удостоверение за регистрация на временен обект от 

ОДБХ-Разград /при търговия с храни/; Доклад и/или Сертификат за контрол на 

съответствията от акредитиран орган за контрол /при предоставяне за ползване на детски 

клатушки, детски атракционни съоръжения, батут и атракционни съоръжения; сертификат за 

качество и безопасност, издаден от производител или вносител, при предоставяне за 

ползване на вело-рикши, велосипеди, еко-скутери, тротинетки, детски акумулаторни 

колички и други подобни/ и други). 

3. Схема за разполагане на обектите, съгласувана по реда на Наредба № 9 на Общински съвет 

Исперих; 

4. Документ за заплатена такса, съгласно Наредба № 11 на Общински съвет Исперих 

_________________/________________________; 

5. Пълномощно на представителя, когато искането не се подава лично от физическото или 



юридическото лице, което ще ползва терена. 

 

 

 

гр. Исперих, _____________ г.               С уважение: 

/подпис и печат/ 

 

 

§18. Приложение № 3 към Наредбата придобива следния вид: 

 

 

 

 

Приложение 3 

О   Б   Щ   И   Н   А       И  С  П  Е  Р  И  Х 

 

 

 

Р  А  З  Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№_________ 

 

Исперих,_____________/________ г. 

 

 

 

На основание чл. 15 от Наредба № 8 на Общински съвет Исперих за търговската дейност на 

територията на Община Исперих на открито и Глава II, Раздел II от Наредба 11 за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Исперих 

 

Р  А   З   Р   Е   Ш   А   В   А   М 

 

ПОЛЗВАНЕ НА МЯСТО НА ОТКРИТО ВЪРХУ ТЕРЕН ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ: 

 

Вид дейност: ___________________________________________________________________ 

 

Адрес: _________________________________________________________________________ 

 

Стопанисван от :  _______________________________________________________________ 

 

Срок на валидност :______________________________________________________________ 

 

Платена такса : документ №/дата _________________/_________________________________ 

 

На открито се извършва : __________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

На площ / брой съоръжения/:______________________________________________________ 

Работно време: от__________________________ часа до __________________________ часа 



Разрешението да се носи винаги в оригинал от търговеца, работещ на обекта. 

 

Длъжностно лице: _____________ 

 

/подпис и печат/ 

 

ПРОДЪЛЖЕНИЯ 

ДОКУМЕНТ 

№/ ДАТА 

СУМА, ЛВ / 

ПЛОЩ,КВ.М./БР. 

СЪОРЪЖИНИЯ/ 

ВАЛИДНО 

ОТ/ДО 

 

ПОДПИС И ПЕЧАТ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

II. Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за правилното и 

законосъобразно изпълнение на настоящото решение. 

 

Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния 

Управител на Област Разград в седем  дневен срок от приемането му. 

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред 

Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

Приложения: 

 

ВНОСИТЕЛ: 

 

БЕЙСИМ РУФАД 

Кмет на Община Исперих 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

О Б Щ И Н А  И С П Е Р И Х                                      

ДО 

БЕЙСИМ РУФАД 

КМЕТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

СТАНОВИЩЕ 

От Гюлнур Мехмед - Юрисконсулт 

Относно: Докладна записка за приемане на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба № 8 за търговската дейност на територията на Община Исперих 

 

 

Съгласно: 

Чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА решава и други въпроси от местно значение, 

които не са от изключителната компетентност на други органи, включително за обявяване на 

определен ден за празничен и неприсъствен на територията на общината, района, кметството 

или населеното място по предложение на кмета на общината след съгласуване с областния 

управител. 

В изпълнение на правомощията си по ал. 1 общинският съвет приема правилници, 

наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения. 

 Чл. 79. от АПК Нормативните административни актове се отменят, изменят и 

допълват с изрична разпоредба на последващ нормативен акт. 

  

 Докладната е  изготвена от лице, което има право да внася докладни за разглеждане на 

заседания на Общински съвет. 

 

Предвид изискванията на ЗМСМА докладна е законосъобразна, проектите за решение 

отговарят на изискванията на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

 

 

Изготвил: 

Гюлнур Мехмед 

Юрисконсулт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

javascript:%20Navigate('%D1%87%D0%BB21_%D0%B0%D0%BB1');


                                                      М О Т И В И 

към ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА 

№ 8 ЗА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

 

На основание с чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от 

публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Исперих 

приема предложения и становища относно ПРОЕКТА НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И 

ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8 ЗА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ на e-mail: isperih@isperih.bg или в Центъра за 

административно обслужване на Община Исперих на адрес: гр. Исперих, ул. „Васил Левски“ 

№70. 

          

На основание чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове Ви представяме следните 

Мотиви за изменение и допълнение на Наредба за търговската дейност на територията на 

Община Исперих. 

       

1. Причини, които налагат приемането: 

Причините, налагащи приемането на изменение и допълнение в Наредба № 8 за 

търговската  дейност на територията на Община Исперих са: 

1. Необходимост от синхронизиране на наредбата, действаща на територията на 

Община Исперих и нейното ефективно приложение; 

2. Появяване на нови видове дейности; 

3. Изравняване на условията, при които се осъществява дейност на открито. 

 

2. Целите, които се поставят: 

1. Да бъдат уредени неуредени със закон или подзаконов акт обществени отношения с 

местно значение; 

2. Да бъдат включени новопоявили се дейности, осъществявани на територията на 

общината; 

3. Предоставяне на възможност за разнообразяване на видовете дейности на открито. 

4. Със заплащане на такса за дейности, които се осъществяват върху терени на 

открито (общинска собственост) и са с друго предназначение, се предоставя възможност на 

бизнеса да прояви гъвкавост и предприемчивост и като последващ резултат ще се повишат и 

приходите в бюджета на общината.  

3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: 

Прилагането на новата уредба няма да е свързано с изразходване на допълнителни 

финансови средства от бюджета на общината. 

4. Очаквани резултати от прилагането: 

Актуализиране на нормативната база, отнасяща се за търговската дейност и 

предоставянето на услуги на територията на Община Исперих; 

Повишаване удовлетвореността на гражданите от обслужването на общинската 

администрация гр. Исперих. 

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз: 

Предлагания проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

търговската дейност на територията на Община Исперих е в съответствие с разпоредбите на 

Европейската харта за местното самоуправление, директивите на Европейската общност, 

свързани с тази материя. 
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Предвид изложените мотиви, предложението на проект за изменение и допълнение в 

Наредба № 8 за търговската  дейност на територията на Община Исперих е както следва: 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8 

ЗА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

 

§ 1. Член 1, алинея 2, точка 2 се изменя така: „2. Разрешителен режим: за ползване на 

място за извършване на търговска дейност и предоставяне на услуги на открито, върху 

терени общинска собственост.“ 

§ 2. В член 2 се добавя нова точка 4: 

„4. Спазване на принципите за защита на конкуренцията”. 

§ 3. Член 3 се изменя така: 

„Чл. 3. Общинските информационни масиви съдържат данни за: 

1. Дейности в стационарни и преместваеми обекти. 

2. Дейности на открито върху терени общинска собственост.” 

§ 4. В член 4, алинея 2 се правят следните изменения: 

Точка 6 се отменя. 

Точка 7 става: „Вид на дейностите, които се извършват в обекта“. 

3. Точка 8 придобива следния текст: „Собственик на имота, в който се осъществява 

дейността или носител на друго вещно или облигационно право.“. 

§5. В член 5 се правят следните изменения: 

1. Точка 1 на ал. 2 придобира следната редакция: „Идентификация ЕИК/БУЛСТАТ, а 

за лица, които не са регистрирани в Търговския регистър - документи, удостоверяващи, че 

лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по 

законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз;“. 

2. Точка 2 на ал. 2 се отменя. Нова: „Удостоверение за регистрация от Областна 

дирекция по безопасност на храните – Разград (ОДБХ- Разград), за търговия с храни.”. 

3. Точка 3 на ал. 2 се отменя. Нова: „Регистрация в Регионална здравна инспекция – 

Разград  (РЗИ- Разград) за дейност в обекти с обществено предназначение“. 

4. Точка 5 на ал. 2 се отменя. Нова: За автосервизи и други обекти, предоставящи 

услуги по ремонт и поддръжка на моторни превозни средства, се декларира наличието на 

утвърдени от Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – 

Русе работни листи за класификация на отпадъците, които ще се генерират от дейността на 

съответния обект; 

5. Точка 6 нова: Сертификат за качество и безопасност /за велорикши, еко-скутери, 

велосипеди, тротинетки и други подобни/; 

6. Точка 7 нова: Други документи, съгласно изискванията на българското 

законодателство. 

 

Отменя се точка 2 на ал. 3 и се създава се нова със следното съдържание: „т. 2 

Писмено съгласие от собственика на помещението, в което ще се осъществява дейност с 

удължено работно време.“. 

§6. Член 6, алинея 2 става: „(2) Единият екземпляр се връща на търговеца, а втория се 

предоставя на кмета на общината. След получаването му по надлежния ред, упълномощено 

от кмета длъжностно лице вписва дейността в информационния масив по чл.3, т.1.” 

§7. Член 7 придобива следната редакция: „В 30 (тридесет) дневен срок от 



настъпването на промяна на обстоятелствата, посочени в уведомлението, включително 

преустановяване на дейността, физическите и юридическите лица информират кмета на 

общината. Промяната и вписването на променените обстоятелства се извършва по реда на чл. 

5 и чл. 6.” 

§8. В алинея 1 на член 8 думите „търговеца или от упълномощно от него лице“ се 

заменят с „физическите и юридическите лица“. 

§9. Член 10 става: „Чл. 10. Вписването на удължено работно време в уведомлението 

по чл. 5, ал. 1 се извършва от длъжностно лице, определено от Кмета на Община Исперих, на 

основание приложените документите по чл. 5, ал. 3 и ако са спазени изискванията на чл. 9, 

ал. 3.“ 

§10. В член 13 се правят следните изменения: 

1. Алинея 1 се изменя така: „(1) Търговска дейност на открито е тази, която се 

осъществява върху терени и части от терени общинска собственост.” 

2. В алинея 2 се правят следните изменения: 

2.1. В точка 3, след „маси за сервиране“ се добавя: „на храни и напитки“; 

2.2. В точка 5 думите „пакетирани захарни и тестени изделия“ се заличават; 

2.3. Създават се нови точки 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 както следва: 

„9. Детски колички, задвижвани от акумулатори; 

10. Детски клатушки, детски атракционни съоръжения; 

11. Батут; 

12. Барбекю, летен открит бар; 

13. Велорикши, еко-скутери, велосипеди, тротинетки и други подобни; 

14. съоръжения за подпомагане на търговската дейност в обектите /метални стълби, 

рампи за товаро-разтоварна дейност и други/; 

15. Атракционни съоръжения; 

16. Терени за изява на музиканти, артисти, художници и други.“ 

§11. В член 14 се правят следните изменения: 

1. Алинея 1 се изменя така: „(1) На съоръженията по чл. 13, ал. 1, т.т. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 12 

се допуска продажбата на стоки, при спазване изискванията на Закона за храните, след 

предоставяне на Удостоверение за регистрация за временен обект от ОДБХ-Разград. 

2. Създава се нова алинея 2 със следния текст: 

„(2) На съоръженията по чл. 13, ал. 1, т.т. 1, 4, 5 се допуска продажба на: 

- 1. Печатни издания, книги; 

- 2. Цветя; 

- 3. Слънчеви очила; 

- 4. Лотарийни билети; 

- 5. Произведения на изкуството и художествените занаяти; 

- 6. Нехранителни стоки, свързани с честване на традиционни празници и празници от 

национално и местно значение.” 

3. Създава се нова алинея 3: „(3) На посочените в чл. 13, ал. 2, т. 9 и т. 13 съоръжения 

се допуска предоставяне на услуги, при наличие на сертификат за качество и безопасност.“ 

4. Създава се нова алинея 4: „(4) На посочените в чл. 13, ал. 2, т. 10, т. 11 и т. 15 

съоръжения се допуска предоставяне на услуги, при спазване изискванията на Наредба № 

1/12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.” 

5. Създава се нова алинея 5: „(5) Разполагане и ползване на съоръжения за търговия и 

услуги по чл. 13, ал. 2, върху терен или части от терен общинска собственост, става само от 

физически или юридически лица, подали уведомление за вписване, по чл. 5, ал. 1 от 

настоящата наредба, за съответния адрес. Заеманата за съпътстващата дейност площ обхваща 

само прилежащия терен, при осигурена двуметрова ивица за преминаване на гражданите.” 

6. Създава се нова алинея 6: „(6) По време на национални и общоградски празници със 

заповед на кмета може да се определят местата, съоръженията и вида на стоките и услугите, 

извън посочените в чл. 13, ал. 1 и ал. 2” 



§12. В член 15 се правят следните изменения: 

Алинея 1 става: „(1) Търговска дейност на открито се извършва от физически и юридически 

лица, получили от кмета на общината или от оправомощено от него лице разрешение за 

ползване на мястото.“ 

Алинея 2 придобива следната редакция: „(2) Издадените разрешения се вписват от 

опредлено от кмета длъжностно лице в Информационен масив по чл. 3, т. 2 от настоящата 

наредба.” 

§13. Член 16 се изменя така: „Чл. 16. (1) Лицата подават искане до кмета на общината 

за разрешение за ползване на място по образец (Приложение 2). 

(2) Към искането по алинея 1 се прилагат следните документи: 

1. Копия от документи, когато последните са законовоопределена предпоставка за 

извършване на съответната дейност /Удостоверение за регистрация за временен обект от 

ОДБХ-Разград (при търговия с храни), Доклад и/или Сертификат за контрол на 

съответствията от акредитиран орган за контрол (при предоставяне за ползване на детски 

клатушки, детски атракционни съоръжения, батут и атракционни съоръжения), Сертификат 

за качество и безопасност, издаден от производител или вносител (при предоставяне за 

ползване на велорикши, велосипеди, еко-скутери, тротинетки, детски акумулаторни колички 

и други подобни) и други/; 

2. Схема за разполагане на обектите, съгласувана по реда на Наредба № 9 на 

Общински съвет Исперих; 

3. Документ за заплатена такса, съгласно Наредба № 11 на Общински съвет Исперих; 

4. Пълномощно на представителя, когато искането не се подава лично от физическото 

или юридическото лице, което ще ползва терена. 

(3) За ползване на терени или части от терени общинска собственост, върху които са 

организирани събития от медиен характер, концерти, панаири, фестивали, чествания на 

национални, общоградски и други празници, свързани с традициите, изложения и 

презентации с търговска, рекламна и промоционална цел на стоки и услуги, се подава искане 

до кмета на общината или упълномощено от него лице по образец (Приложение 2), към 

което се прилагат копия от документите по алиня 2. 

(4) При организиране на събития от медиен характер, концерти, панаири, фестивали, 

чествания на национални, общоградски и други празници, свързани с традициите, изложения 

и презентации с търговска, рекламна и промоционална цел на стоки и услуги, да се спазват 

изискванията на Наредба № 1 на Общински съвет Исперих. 

§14. В член 17 се придобива следната редакция: „Чл. 17.(1) Разрешението за ползване 

на мястото се издава в 2 (два) екземпляра (Приложение 3) от кмета на общината или от 

оправомощено от него лице, в 7-дневен срок, след получаване на документите по чл. 16, ал. 2 

от настоящата наредба. 

(2) Първият екземпляр се предоставя на лицето, а вторият се прикрепва към досието и се 

съхранява в Общината.” 

§15. Член 19 се изменя така: „Чл. 19. Издаденото разрешение за ползване на място се 

съхранява в оригинал от физическото или юридическото лице и при поискване се представя 

на контролните органи.” 

 

§16. Приложение № 1 към Наредбата придобива следния вид: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

ДО 

КМЕТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е 

за вписване в информационен масив за търговски дейности в стационарни и 

преместваеми обекти, по чл. 5 от Наредба № 8 на Общински съвет Исперих 

 

от фирма ______________________________________________________________________ 

                                                /точно наименование на фирмата/ 

 

Е И К/БУЛСТАТ __________________________ 

                                     /код по ЕИК/БУЛСТАТ/ 

седалище ______________________________________________________________________ 

                         /седалище, адрес на управление на търговеца, телефон за контакт/ 

_______________________________________________________________________________ 

                         /трите имена на лицето, представляващо търговеца/ 

адрес на обекта _________________________________________________________________ 

                                    /адрес на обекта, телефон за контакт/ 

собственик _____________________________________________________________________ 

/Собственик на имота, в който се осъществява дейността или носител на друго вещно или 

облигационно право/ 

 

вид на дейностите, който се извършват в обекта          __________________________________ 

________________________________          ___________________________________________ 

работно време: от ___________ ч. до ____________ ч., почивни дни: __________________ 

/удълженото работно време се попълва от общинска администрация/ 

 

Декларирам, че притежавам следните документи: 

1. Идентификация ЕИК/БУЛСТАТ, а за лица които не са регистрирани в Търговския 

регистър – документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да 

извършва стопанска дейност, включително законодателството на друга държава-членка на 

Европейския съюз __________________________________________________ . 

2. Удостоверение за регистрация от Областна дирекция по безопасност на храните – 

Разград (ОДБХ-Разград), за търговия с храни ________________________________________. 

3. Регистрация в Регионалната здравна инспекция – Разград (РЗИ- Разград) за дейност 

в обекти с обществено предназначение ____________________________________________ . 

4. Документ, уреждащ ползването на обекта /разрешение за ползване, разрешение за 

поставяне, удостоверение за търпимост и други подобни/ - (№ / дата); 

______________________________________________________________________________ . 

 

5. Други документи, съгласно изискванията на българското законодателство 

______________________________________________________________________________ . 

Прилагам документи за удължено работно време: 

1. Протокол за измерено ниво на проникващ битов шум. Измереното еквивалентно 

ниво на шум следва да бъде под допустимото ниво. Измерването се извършва след 22/23 

часа. _________________________________________________________________________ . 

2. Писмено съгласие от собственика на помещението, в което ще се осъществява 

дейност с удължено работно време. 

При промяна в обстоятелствата вписани в настоящото уведомление, се задължавам да 

уведомя общинската администрация в 30 (тридесет) дневен срок. 



Известна ми е наказателната отговорност за деклариране на неверни данни по чл. 313 от НК. 

 

 

Уведомител :________________________ 

/подпис/ 

Попълва се от общинска администрация: 

Уведомлението е вписано под № __________________ / ________________ г. в 

информационен маси за търговска дейност в стационарни и преместваеми обекти. 

 

Длъжностно лице: ____________________ 

/подпис/ 

 

 

§17. Приложение № 2 към Наредбата придобива следния вид: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

ДО 

КМЕТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

 

И   С   К   А  Н   Е 

 

по чл. 16, ал. 1 от Глава III, Раздел II на Наредба № 8 

от______________________________________________________________ 

/име на лицето/ 

 

                                             _________________________ 

/ посочване на ЕГН, единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския 

регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със 

законодателството на държавата, в която търговецът е установен/ 

 

________________________________________________________________________________ 

                                                   /адрес и телефон за контакт/ 

 

Господин Кмет, 

 

Моля да ми бъде разрешена следната търговската дейност на 

открито:________________________________________________________________________ 

/посочва се вид на търговската дейност/ 

на:_____________________________________________________________________________ 

/вид и брой съоръжения, квадратура за заета площ/ 

по ул.__________________________________________________________________________ 

/посочва се точното място на нестационарния обект/ 

пред обект стопанисван от :_______________________________________________________ 

/наименование на фирмата/ 

работно време : от ____________________________ч. до ____________________________ч. 



 

дата на започване :  _____________________________________________________________ 

 

Прилагам копия от следните документи: 

 

1. Идентификация ЕИК/БУЛСТАТ, а за лица които не са регистрирани в Търговския 

регистър – документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да 

извършва стопанска дейност, включително законодателството на друга държава-членка на 

Европейския съюз __________________________________________________ . 

2. Копия от документи, когато последните са законовоопределена предпоставка за 

извършване на съответната дейност (Удостоверение за регистрация на временен обект от 

ОДБХ-Разград /при търговия с храни/; Доклад и/или Сертификат за контрол на 

съответствията от акредитиран орган за контрол /при предоставяне за ползване на детски 

клатушки, детски атракционни съоръжения, батут и атракционни съоръжения; сертификат за 

качество и безопасност, издаден от производител или вносител, при предоставяне за 

ползване на вело-рикши, велосипеди, еко-скутери, тротинетки, детски акумулаторни 

колички и други подобни/ и други). 

3. Схема за разполагане на обектите, съгласувана по реда на Наредба № 9 на Общински съвет 

Исперих; 

4. Документ за заплатена такса, съгласно Наредба № 11 на Общински съвет Исперих 

_________________/________________________; 

5. Пълномощно на представителя, когато искането не се подава лично от физическото или 

юридическото лице, което ще ползва терена. 

 

 

 

гр. Исперих, _____________ г.               С уважение: 

/подпис и печат/ 

 

 

§18. Приложение № 3 към Наредбата придобива следния вид: 

 

 

 

 

Приложение 3 

О   Б   Щ   И   Н   А       И  С  П  Е  Р  И  Х 

 

 

 

Р  А  З  Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№_________ 

 

Исперих,_____________/________ г. 

 

 

 

На основание чл. 15 от Наредба № 8 на Общински съвет Исперих за търговската дейност на 

територията на Община Исперих на открито и Глава II, Раздел II от Наредба 11 за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Исперих 



 

Р  А   З   Р   Е   Ш   А   В   А   М 

 

ПОЛЗВАНЕ НА МЯСТО НА ОТКРИТО ВЪРХУ ТЕРЕН ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ: 

 

Вид дейност: ___________________________________________________________________ 

 

Адрес: _________________________________________________________________________ 

 

Стопанисван от :  _______________________________________________________________ 

 

Срок на валидност :______________________________________________________________ 

 

Платена такса : документ №/дата _________________/_________________________________ 

 

На открито се извършва : __________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

На площ / брой съоръжения/:______________________________________________________ 

Работно време: от__________________________ часа до __________________________ часа 

Разрешението да се носи винаги в оригинал от търговеца, работещ на обекта. 

 

Длъжностно лице: _____________ 

 

/подпис и печат/ 

 

ПРОДЪЛЖЕНИЯ 

ДОКУМЕНТ 

№/ ДАТА 

СУМА, ЛВ / 

ПЛОЩ,КВ.М./БР. 

СЪОРЪЖИНИЯ/ 

ВАЛИДНО 

ОТ/ДО 

 

ПОДПИС И ПЕЧАТ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

ВНОСИТЕЛ: /п/ 

 

БЕЙСИМ РУФАД 

Кмет на Община Исперих 


