
НАРЕДБА  
за реда за провеждане на търговска дейност на територията на Община 

Каварна 
 

 

Глава първа 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1.(1) С тази наредба се уреждат реда и условията за откриване и 

функциониране на търговски обекти на територията на Община Каварна. 

(2) Не е обект на тази наредба търговската дейност, регламентирана в 

Правилника за пазарите на територията на Община Каварна. 

Чл. 2. Търговски обекти по смисъла на тази наредба са: 

1. магазини за хранителни и нехранителни стоки; 

2. заведения за хранене и развлечения; 

3. обекти за комунални и други услуги; 

4. хотели и други места за настаняване; 

5. преместваемите съоръжения-павилиони, по смисъла на чл. 56 от ЗУТ в 

които се извършва търговска дейност. 

 

Глава втора 

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ 

 

Чл. 3. Към заявлението за издаване на “Разрешение” за търговия с 

тютюн и тютюневи изделия,  се прилагат: 

1. копие от съдебно решение за регистрация и удостоверение за актуално 

състояние на регистрацията; 

2. документ, доказващ собствеността и ползването на обекта - нотариален 

акт или договор за наем със собственика на имота; 

3. копие от карта за идентификация по регистър  БУЛСТАТ; 

4. справка за местонахождението и описание на обекта; 

5. свидетелство за регистрация на фискално устройство съгласно Наредба 

№4 от 1999г. на министъра на финансите; 

6. удостоверение от данъчното подразделение по седалище на 

заявителя за дължими държавни вземания. 

7. копие от разрешенията за въвеждане в редовна експлоатация на 

търговския обект, издадени от съответните компетентни органи; 

8. документ за платена такса. 

(1) Заверката на издаденото “Разрешение” за календарната година се 

извършва от кмета на общината, след заплащане на таксата по смисъла на 

чл.30 ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия и представяне на 

актуални към момента документи по предходната алинея. 

Чл. 4. Кметът на общината отказва издаването или заверката на 

издадено  “Разрешение” за търговия с тютюневи изделия, когато: 

1. лицето не е представило всички документи по чл. 3; 
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2. лицето дължи данъци, такси и други държавни и общински 

вземания; 

3. лицето ползва без разрешение общински терени или е извършило 

незаконни строителни дейности върху такива. 

Чл. 5. Разрешение за търговия с вино и спиртни напитки в 

търговските обекти по смисъла на чл. 2 се прилагат: 

1. собственоръчно попълнена декларация за липса на задължения към 

държавата и община Каварна; 

2. документ за платена такса в съответствие с Наредба №1 на 

общински съвет в сила от 18.02.2008г 

Чл. 6. (1) На видно място в търговския обект задължително се поставя 

постоянен надпис на български език с фирмата на търговеца и вида на 

търговския обект. 

(2) Надписът по ал. 1 съдържа фамилията на търговеца или 

наименованието му по регистрация - за обектите, ползвани от търговци - 

физически лица. 

(3) На витрината на търговския обект могат да се поставят надписи на 

български език, указващи вида и наименованието на обекта, както и 

наименованието на предлаганите стоки и услуги. 

(4) Допуска се на витрините да се поставят надписи на чужд език само, ако 

те дублират надписите на български език или представляват търговска марка, 

фирмен знак (лого). 

Чл. 7. На входа на търговските обекти задължително се поставя табела на 

български език, която съдържа данни за: 

- работното време; 

- почивните дни на обекта; 

- името и телефона на лицето, отговорно за търговския обект. 

Чл. 8. (1) Търговецът е длъжен да предлага на потребителя стоки с етикети 

на български език. 

(2) Етикетът съдържа данни за производителя, вносителя (ако стоката е от 

внос), вида на стоката, нейните съществени характеристики, срок на годност, 

цената и ако е необходимо, указания 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, дадени от производителя или вносителя. 

Чл. 9. Когато видът на стоката не позволява поставянето на етикет, 

търговецът е длъжен да предостави на потребителя данните по чл. 8, ал. 2 по 

друг подходящ начин. 

Чл. 10. (1) В хотелите и другите места за настаняване, както и в 

търговските обекти за комунални и други услуги на видно място се поставя 

ценоразпис на отделните видове услуги. 

(2) В заведенията за хранене и развлечения се осигуряват листове - меню с 

предлаганите храни, напитки и техните цени. 
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(3) В обектите, в които се работи с мерки и теглилки, търговецът представя 

удостоверение за предварителна контролна заверка от компетентния орган, 

съгласно Закона за измерванията и подзаконовите нормативни актове по 

приложението му. 

Чл. 11. 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. 12. Търговецът е длъжен да държи в търговския обект на разположение 

на контролните органи следните документи в зависимост от предмета му на 

дейност: 

1. заверена декларация за търговия с вино, продукти от грозде и вино, 

спирт, дестилати и спиртни напитки; 

2. разрешение за търговия с тютюн и тютюневи изделия; 

3. разрешително за извършване на туристическа дейност, хотелиерство и 

ресторантьорство; 

4. удостоверение за категория на обектите по чл. 2, т. т. 2 и 4; 

5. санитарен журнал за РИОКОЗ; 

6. контролна книга за ДВСК; 

7. заверени здравни книжки за работещите в обекта, в които се продават 

хранителни стоки, както и в заведенията за хранене и развлечения; 

8. копие от документа за произхода на стоките; 

9. документ за съответствие на контролно-измервателните уреди с 

изискванията на Държавната агенция по стандартизация и метрология; 

10. изискуеми от специални нормативни актове лицензи, разрешителни, в 

зависимост от предмета на дейност на търговския обект. 

Чл. 13. Търговецът е длъжен да издава на купувача гаранционна карта, 

съгласно изискванията на ЗЗППТ при продажбата на стоки, подлежащи на 

гаранционно поддържане. 

Чл. 14. (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. 15. (1) На територията на Община Каварна 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 и на стоки, неотговарящи 

на изискванията на чл. 14, ал. 1; 
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3. продажбата и сервирането на алкохолни напитки, тютюн и тютюневи 

изделия на лица под 18 години, както и на лица в нетрезво състояние; 

4. достъпа в обектите, в които се сервира алкохол, зали за компютърни 

игри, интернет зали и др. подобни на малолетни и непълнолетни след 22.00 

часа до 06.00 часа  от 15.09. до 30.06.  и след 24.00часа до 06.00 часа от 30.06. 

до 15.09. 

5. продажбата на алкохолни напитки в учебни, възпитателни и лечебни 

заведения, спортни игри и други подобни; 

6. продажбата на тютюн и тютюневи изделия на територията на детски, 

учебни и лечебни заведения, както и в търговски обекти, отстоящи до 200 м от 

тях; 

7. ползването на зелените площи, тротоарите и другите места, 

предназначени за общо ползване, около търговския обект - за съхраняване на 

стоки и амбалаж; 

8. ползването на питейна вода за изстудяване на напитки и др. стоки; 

9. създаването на пречки за достъп до съоръжения на 

електроразпределителната, топлофикационната, В и К, телефонни мрежи и 

пожарните хидранти, чрез разполагането на маси, столове, преместваеми 

съоръжения или чрез складиране на стоки, амбалаж и др. около или в близост 

до търговските обекти; 

10. закриването, повреждането или унищожаването на маркировката на 

електроразпределителни, топлофикационни, В и К, телефонни съоръжения и 

пожарни хидранти. 

(2) Тези забрани се отнасят и за търговците на открито. 

Чл. 16. (1)Търговецът е длъжен да поддържа чистотата, да осигури 

необходимите съдове за твърди битови отпадъци, съгласно действащата 

нормативна уредба и да следи за спазването на обществения ред в обекта и 

прилежащата му територия, включително и тротоара пред обекта. 

(2) Зареждането на търговските обекти и товаро-разтоварни работи за тях 

се извършва от 07:00 ч. сутрин до 22:00 ч. вечер, при спазване на изискванията 

за осигуряване на обществения ред и спокойствието на гражданите. 

 

Глава четвърта 

ОРГАНИЗИРАНЕ ТЪРГОВИЯ НА ОТКРИТО 

 

Чл. 17. (1) Търговия на открито е търговията на дребно извършвана на 

публични места - улици и площади: 

(2) Търговията на открито се извършва само на определените за целта 

места. 

(3) Търговията на открито може да се извършва: 

1. във и от превозни средства; 

2. на маси, сергии, колички, фризери, стойки и други подобни; 

3. чрез разполагане на маси към ЗОХ. 
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Чл. 18. На територията на Община Каварна  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, медико-санитарни и 

хигиенни материали; 

3. петролни продукти и дериватите им; 

4. галантерия, трикотаж, обувки, промишлени стоки, както и стоки, за 

които е предвидена забрана в нормативен акт. 

Чл. 19. (1) За извършване на търговия на открито кмета на Общината 

издава разрешение за поставяне. 

(2) Разрешението се издава за срок до 1 година, като таксата за терена 

върху който се извършва търговия на открито, се определя съгласно ЗМДТ и 

заплащат до 5-то число на текущия месец. 

(3) В разрешението задължително се посочват следните данни: 

- търговецът; 

- лицето, което го представлява; 

- мястото и вида на съоръжението; 

- срока на разрешението; 

- вида на стоките, с които ще се търгува 

- времето за извършване на търговската дейност. 

Чл. 20. (1) Разрешенията по чл. 19 се подготвят от отдел ”Търговия и 

услуги“ по реда на подаване на молбите. 

(2) Към молбата се прилагат следните документи: 

1. удостоверение от данъчното подразделение по седалище на 

заявителя за дължими държавни вземания; 

2. документ за съдебна регистрация; 

3. документ за данъчна регистрация и за БУЛСТАТ- при условието на т. 2; 

4. санитарни разрешения - при продажба на стоки, за които се изискват 

такива разрешения; 

5.  други документи, на които търговецът се позовава. 

6. (отм. – Решение № 366 от 28.10.2016 г. на Административен съд – 

Добрич, в сила от 21.11.2016 г.)  

(3) Разрешението се издава в 10-дневен срок от подаване на молбата до 

кмета на общината. 

(4) Не се разглеждат документите и не се издават разрешения за поставяне 

за търговия на открито, когато: 

1. лицето не е приложило към молбата всички документи по ал.2; 

2. на лицето са налагани 3 и повече пъти санкции от Община Каварна за 

извършвана незаконна търговска дейност - за срок от 1 година след налагане на 

последната санкция. 

(5) Разрешението за поставяне за извършване на търговия  на открито се 

представя от лицето, което я упражнява при поискване от контролните органи. 
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Чл. 21. Издадените разрешения се вписват в специален регистър, който се 

води от отдел "Търговия и услуги". 

Чл. 22. Кметът на Общината може по своя преценка да определи 

допълнителни места за продажба на открито на стоки, свързани с национални и 

общоградски празници. 

Чл. 23. За издаване на разрешение за поставяне за извършване на търговия 

на открито, търговецът заплаща цена определена с Решение на ОбС Каварна. 

Чл. 24. По улица “Добротица” (плочник) се разрешава продажба на: 

печени ядки, пуканки, сладолед, слънчеви очила, бижутерия, литература, 

печатни издания, цветя и пакетирани захарни изделия и услуги, без 

производствена дейност. В района на заведенията за хранене и развлечение се 

допуска ползването на площи за извършване на търговия с асортимента на 

заведенията.  

 

Глава пета 

КОНТРОЛ И САНКЦИИ 

 

Чл. 25. Контролът по спазването на разпоредбите на тази наредба се 

осъществява от служителите в отдел ”Търговия и услуги” и органите на РПУ, 

РИОКОЗ и ДВСК. 

Чл. 26. (1) Длъжностните лица по чл. 25 имат право да извършват проверки 

на лицата, извършващи търговска дейност на територията на общината. 

(2) При констатиране на нарушения на разпоредбите на тази наредба, 

длъжностните лица съставят констативен акт за установяване на 

административно нарушение. 

(З) Наказателните постановления се издават от кмета на Общината. 

(4) 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. 

Чл. 27. (1) За неспазване на наредбата от лицата, извършващи търговска 

дейност в обектите по чл. 2 се налагат глоби в размер до 500 (петстотин) лева, а 

при повторно нарушение и лишаване от правото да се упражнява търговска 

дейност за срок от 6 месеца. 

(2) За неспазване на разпоредбите на наредбата от лицата, извършващи 

търговия на открито, се налагат глоби в размер до 500 (петстотин) лева. 

(3) Всички установени нарушения и наложени наказания се вписват в 

съответния регистър по партидата на търговеца. 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
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§1. Наредбата е приета от Общински съвет Каварна с решение № 408 

по протокол № 16 от 30.09.2008 г., изм. с Решение № 366 от 28.10.2016 г. 

на Административен съд – Добрич, в сила от 21.11.2016 г.  

 

 

 

 

               Председател на Общинския съвет:       /П/      

                                                                         /Евг.Чобанов/                                       

 


