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Н А Р Е Д Б А 
 
 
 

за търговската дейност на територията на Община Червен бряг 
 
 
 

ГЛАВА ПЪРВА 
 
 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Чл.1. (1)С тази Наредба се уреждат общите правила и специфичните 
изисквания за осъществяване дейността на търговските обекти, както и правила 
за търговия на открито на територията на Община Червен бряг. 
 (2) По смисъла на тази Наредба “търговски обекти” са: 

 1. магазини за хранителни; 
 2. магазини за нехранителни стоки; 
 3. заведения за хранене и развлечение; 

3. складове за търговия на едро; 
4. хотели и другиместа за настаняване; 
5. сервизи, работилници, ателиета и други обекти за извършване на 

услуги; 
6. павилиони; 
7. пунктове за изкупуване на черни и цветни метали (хартия, пластмаси, 

билки и др.); 
8.компютърнизали и интернет клубове; игрални зали за хазартни игри; 
9. паркинги; 

 10. аптеки идрогерии; 
 11. стационарни и модулни бензиностанции и газстанции и прилежащите 
им търговски обекти; 
 12. преместваеми  обекти и елементи на градското обзавеждане, посочени 
в чл.56 от ЗУТ; 
 13. пазари; 
 14. други имоти и вещи, от и чрез които се събират доходи от търговци 
регистрирани по Търговския закон при осъществяване на дейността им; 
 
 
 



 
 

Чл.2. Търговски обекти, независимо от формата на собственост и 
основанието на владеенето им могат да се разкриват и стопанисват от търговци 
по смисъла на Търговския закон, регистрирани  по българското законодателство. 

 
 

ГЛАВА ВТОРА 
 
 

РАЗДЕЛ І 
 

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА 
ДЕЙНОСТ 

 
 
 Чл. 3.(1) Навидномясто в 
близостдовходанаобектазадължителносепоставяпостояненнадписнабългарскиези

к с фирматанатърговеца. 
 (2) Надписътпоал. 1 съдържафирмата и адресанауправлениенатърговеца, 
работновременатърговскияобект, името и 
фамилиятаналицетоотговорнозаобекта. 
 (3) Навитринатанаобектамогат да сепоставятнадписинабългарскиезик, 
указващивида и наименованиетому, както и 
наименованиетонапредлаганитестоки и услуги. 
 (4) Допускасенавитрините да сепоставятнадписиначуждезиксамо, 
акотедублиратнадписитенабългарскиезикилипредставляваттърговскамарка, 
фирмензнак. 
 (5) когатотърговскиятобект е затворен, търговецътобявяватованамястото, 
накоетообявяваработнотовреме. 
 (6) Обявенотоработновреме е задължителнозатърговеца. 
 Чл. 4 (1) Търговецът е длъжен да предлаганапотребителястоки с 
етикетинабългарскиили и набългарскиезик, с изключениенаслучаите, 
когатоинформациятапоал.2 може да 
бъдепредоставеначрезизползванетонаширокоразпространенисимволи, като 
пиктограми и другизнаци, 
коитосалесноразбираемизапотребителитеиличрезизползванетотанаименованияза

произходнастоките, коитосаобщоизвестни. 
 (2) Етикетътзадължителносъдържаинформациязапроизводителя и 
вносителя, акостоката е отвнос, завиданастоката, 
нейнитесъщественихарактеристики, сроканагодност и 
условиятанасъхраняването й и ако е необходимоуказаниязаупотреба. 
 (3) Информациятасъдържащасе в етикетатрябва да бъдеразбираема, 
достъпна, ясна, лесназаотличаване и да небъдеподвеждаща. 



 
 

 (4) Търговецътнямаправо да отстраняваилипроменяетикетите, 
маркировкитеилидругаинформация, даденаотпроизводителяиливносителя, ако с 
товасвоедействиещеподведепотребителя. 
 Чл. 5(1) Когатовидътнастокатанепозволявапоставянетонаетикет, 
търговецът е длъжен да предоставинапотребителяданнитепочл.4, ал. 2 
подругподходящначин. 
 (2) Всекитърговецпредварителнопоставянавидномясто, в 
непосредственаблизостдостокатанейнатацена.  
 (3) Ценатанастокататрябва да бъдепосочена в 
левовезасъответнатамернаединицаилиза брой. 
 (4) Всекитърговец, койтопредлагауслугинапотребителите е 
длъженпредварително да 
обозначипродажнитеценинапредлаганитеотнегоуслугичрезценоразпис, 
поставеннавидномясто в търговскияобект. 
 (5) Обявенитеценипоал. 1 и ал.3 трябва да бъдатнедвусмислени, 
лесноразбираеми, ясно и четливоизписани и да невъвеждатпотребителя в 
заблуждение. 
 Чл. 6(1) Лицата, осъществяващихотелиерство, садлъжни: 

1. Да обявяватценитенанощувките и 
надругитепредлаганиоттяхуслугичрезценоразпис, 
поставеннавиднозапотребителитемясто в близостдорецепцията и 
въввсякастая. 

2. Да обявяватценитетака, чете да бъдатлесноразбираеми, да 
сачетливоизписани и да невъвеждатпотребителите в 
заблуждение. 

3. Да обявяватценитезадължително и в левове. 
 (2) В заведениятазахранене и развлечениясеосигуряватценоразписи: лист-
менюзакухненската и сладкарскатапродукция и карт – менюзаалкохолни и 
безалкохолнинапитки със съответнитепродажницени и грамажинабългарскиезик, 
коитотрябва да бъдатпредоставянинавсекипотребителпредипоръчката и при 
представяненасметката. 
 Чл. 7Заизвършенатапродажбатърговецът е длъжен да издавадокумент, 
който да съдържаданнизадататанапродажбата, виданастокатаилиуслугата и 
цената. 
 Чл. 8Търговецът е длъжен да предоставянапотребителятърговскагаранция 
в писменаформа при спазванеизискваниятанаЗаконазазащитанапотребителите 
при продажбатанастоки, подлежащинагаранционноподдържане. 
 Чл. 9(1) Търговецът е длъжен да 
осигуриуказаниязаупотребанабългарскиезик при продажбатанастоки, 
чиятоупотребаизискваналичиетонатехническипознания, 
стокисъдържащиопаснивеществаилистоки, 



 
 

чиятоупотребапредполаганаличиетонаспециалниуменияилиспазванетонаспециал

ниизискваниязабезопасност. 
 (2) Указаниятазаупотребанастокитесъдържатинформация, 
необходиманапотребителитезаправилното и безопаснотоизползване и 
инсталиране, свързване, поддръжкаилисъхраняваненастоките. При 
необходимостуказаниятазаупотребасъдържатсписъкнасъставнитечасти и 
детайлинастоката. 

РАЗДЕЛ ІІ 
 
 

УСЛОВИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВИЯТА  
 

Чл.10.Със Заповед на Кмета на Общината могат да се определят 
специфични условия, стоки, услуги и места за търговия на открито на 
територията на община Червен бряг. 

Чл.11.(1)Не се разрешава търговия със стоки, забранени със Закон и други 
подзаконови нормативни актове. 
 Чл. 12.НатериториятанаобщинаЧервенбрягсезабранява: 

1. Търговия с пиротехническиизделия с 
увеселителнацелизвънобектитепоЗаконазаоръжията, боеприпасите, взривните 
вещества и пиротехническите изделия; 

2. Продажбанастоки с неустановенпроизход; 
3. Продажба и сервираненаалкохолнинапитки, тютюн и 

тютюневиизделияналицапод 18 години; 
4. Продажбанаалкохол, тютюн и 

тютюневиизделиянатериториятанадетски, учебни и здравни заведения; 
5. Ползваненазеленитеплощи, тротоарите и другитеместа, 

предназначенизаобщоползване, околотърговскияобект – засъхраняваненастоки 
и амбалаж; 
 Чл. 13.Лицата, упражняващитърговскадейност в 
обектинатериториятанаобщинаЧервенбрягсадлъжни: 

1. Да поддържатчистотата в обекта и прилежащатамутеритория; 
2. Да следятзаспазванетонаобщественияред в обекта, като при 

необходимостинформираткомпетентнитеоргани; 
3. В обекти с нощенрежимнаработа да 

осигуряватшумозаглушителнаизолация; 
4. Да 

спазватостаналитенормативниактовеимащиотношениекъмизършваната

дейност. 
 
Чл.14.Забранявасе: 
1. Търговия на открито с алкохолни  напитки, тютюн и тютюневи изделия. 

Изключения се допускат за временни щандове по време на панаири, събори, 



 
 

рекламни кампании на фирми и други подобни само на търговци, притежаващи 
съответен лиценз.  

2. Търговия на открито със зеленчуци, хранителни стоки, галантерия, 
текстилни изделия, обувки и промишлени стоки извън стационарните търговски 
обекти и пазарите. 

 3. Извършване на търговска дейност под заслона на автобусните спирки и 
използването на подръчни съоръжения като пейки, кашони, касети, както и на 
огради и входни врати на жилищни сгради и дворове като места за такъв вид 
дейност. 

РАЗДЕЛ ІІІ 
 

СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ 
  
 Чл.15.(1) Заведения за развлечение /кафенета, локали, кафе-аперативи, 
игрални зали, зали за компютърни игри, клубове / в това число  компютърни и 
интернет клубове/, барове, ресторанти, дискотеки и др./ на територията на 
Община Червен бряг с работно време след 22,00 часа, не могат да се помещават 
в жилищни сгради. 

2) В заведенията за хранене и развлечения с изцяло нощен режим на 
работа не се разрешава присъствието на лица до 18 годишна възраст след 22,00 
ч. 

Чл.16. В заведенията по чл.15, ал.1, се забранява сервиране на алкохол на 
лица под 18-годишна възраст. 

Чл.17.(1)При констатиране на нарушения Кметът на Общината или негов 
упълномощен заместник може да издава Заповед за временно преустановяване 
на търговската дейност. 
 (2) Заповедта за временно преустановяване на търговската дейност се 
привежда в изпълнение веднага със съдействие на РУ „Полиция” гр. Червен 
бряг. 
 (3) Заповедите по предходната алинея подлежат на обжалване по реда на 
ЗАНН. Обжалването не спира тяхното изпълнение, освен ако съдът не разпореди 
друго. 
  

ГЛАВА ТРЕТА 
 

КОНТРОЛ И САНКЦИИ 
 
 

РАЗДЕЛ І 
 

КОНТРОЛНИ ОРГАНИ 
 
Чл.18. Контролът по спазване изискванията на настоящата Наредба се 

осъществява от отдел „Общинска собственост и стопански дейности” и отдел 



 
 

ТСУ, УКРД Инспекторат  на община Червен бряг, органите на РЗИ, БАБХ, РУ 
„Полиция” гр. Червен бряг, данъчна администрация. 

Чл.19. Актовете за нарушение на разпоредбите на  Наредбата се съставят 
от длъжностни лица при контролните органи, посочени в чл.18,определени от 
Кмета на Общината и/или ръководителите на съответните ведомства. 

Чл.20. (1)Издаването на актовете за установяване на нарушенията, 
обжалването и изпълнението на наказателните постановления става по реда на 
Закона за административните нарушения и наказания. 

(2) Наказателните постановления се издават от Кмета на Общината или 
упълномощено от него длъжностно лице. 

Чл. 21. Лицата по чл. 18при осъществяване на контролните си 
правомощия имат право: 

1. На свободен достъп в търговските обекти; 
2. Да изискват необходимите документи във връзкас осъществявания от 

тях контрол; 
3. Да привличат експерти в съответната област, когато проверката е 

особено сложна и изисква специални знания; 
4. Да съставят констативни протоколи и актове за установяване на 

административни нарушения; 
 

 
 

РАЗДЕЛ ІІ 
 

АДМИНИСТРАТИВНО – НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
    
 
Чл.22. (1) При нарушение на разпоредбите на Раздели първи и трети от 

Глава втора от настоящата Наредба, се налага глоба в размер от 100 до 1000 лв. 
за физически лица, а за еднолични търговци или юридически лица имуществена 
санкция в размер от 150 до 2000 лв. 
 (2) За всеки отделен случай на нарушение по ал.1, се налагат посочените 
по-горе административни наказания. Конкретният размер се определя в 
зависимост от степента на обществена опасност на деянието за отделния случай. 
 (3) При повторно нарушение по ал.1, глобата за физически лица е в размер 
от 150 лв. до 1500 лв., а за еднолични търговци или юридически лица 
имуществена санкция в размер от  200 лв. до 2000 лв. и временно лишаване от 
правото да се упражнява определена професия или дейност. 
 Чл.23. (1) При нарушение на разпоредбите на Раздел втори от Глава втора 
от настоящата Наредба, се налага глоба в размер от 100 до 1000 лв. за физически 
лица, а за еднолични търговци или юридически лица имуществена санкция в 
размер от 150 до 2000 лв. 
 (2) За всеки отделен случай на нарушение по ал.1, се налагат посочените 
по-горе административни наказания. Конкретният размер се определя в 
зависимост от степента на обществена опасност на деянието за отделния случай. 



 
 

 (3) При повторно нарушение по ал.1, глобата за физически лица е в размер 
от 150 лв. до 1500 лв., а за еднолични търговци или юридически лица 
имуществена санкция в размер от 200 лв. до 2000 лв. и временно лишаване от 
правото да се упражнява определена професия или дейност. 

Чл.24. Административно наказателни отговорни по тази Наредба са 
лицата – съответния търговец (юридическо лице или едноличен търговец), 
наредил или допуснал извършване на нарушението, както и служителите, 
работниците и лицата, които са преки извършители. 

 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
 

§1. По смисъла на тази Наредба: 
1. “Отделен случай” са деяния, действия или бездействия, на физически 

лица, собственици и/или представляващи еднолични търговци или юридически 
лица, изпълващи състав на едно и също нарушение, извършени последователно 
едно след друго.  

2. “Системно” е извършването от физически лица, собственици и/или 
представляващи еднолични търговци или юридически лица, на деяния, 
изпълващи състав на едно и също нарушение, три или повече пъти. 

3. “Повторно” е нарушението, извършено в едногодишен срок от 
влизането в сила на наказателно постановление, с което нарушителят е наказан 
за нарушение от същия вид.” 

4. “Жилищна сграда” е сграда, предназначена за постоянно обитаване и се 
състои от едно или повече жилища, които заемат най-малко 60 на сто от нейната 
разгъната застроена площ.” 

 
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
 

§2. По други въпроси, свързани с практическото приложение на 
Наредбата, заповеди издават Кмета на Общината или упълномощени от него 
лица. 

§3. Наредбата е изготвена на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА.        
  

___________________________________________________ 
Наредбата е приета с решение № 765/28.04.2014 г. 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  
         
/инж. Георги Георгиев/  
 


