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ДО   

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – БАНСКО 

 

 

 

Д О К Л А Д Н А 
 

от Георги Икономов – Кмет на община Банско 

 

 

Относно: Приемане на проект за изменение и допълнение на Наредбата за 

търговската дейност на територията на община Банско  

 

 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 

     Предлагам на Общински съвет – Банско да бъдат внесени някои корекции и 

допълнения в Наредбата за търговската дейност на територията на община 

Банско. 

     Промените, които се предлагат в Наредбата са свързани с извършването на 

търговска дейност на открито върху тротоарите и уличните платна на 

територията на община Банско, изискванията към лицата, извършващи 

търговска дейност на открито върху площадите, тротоарите и уличните платна 

и работното време на търговските обекти на територията на община Банско. 

      

1. Причини и мотиви за изменение и допълнение на настоящата Наредба 

 

    Приемането на нова Наредба за търговската дейност на територията на 

община Банско се налага: 

 

1.1. Поради наличието на 

непълноти в настоящата Наредба, а именно: 

 

- не са предвидени в Глава ІІІ, Раздел ІІІ Ред и условия за ползване на местата 

изисквания към лицата, извършващи търговска дейност на открито върху 

площадите, тротоарите и уличните платна на територията на община Банско. 

По сега действащата Наредба такива изисквания са предвидени в чл 17, но те 

касаят само лицата, извършващи търговска дейност на открито на пазарите на 

територията на община Банско.  
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-  не е упоменато конкретно в чл.10, ал.7, т.2 какво трябва да включва 

Удостоверението от РУ-Банско. Това внася неяснота относно съдържанието му 

при разглеждане набора от документи за издаване на заповед за удължено 

работно време.  

 

    1.2. Премахване на въведения целогодишен забранителен режим за 

извършване на търговска дейност на открито в посочените в чл.6, ал.1, т.3, 

т.3.1 и т.3.2. участъци. 

 

    1.3.  Удължаване на срока на издадената заповед за удължено работно време 

с оглед избягване на неудобството за лицата, желаещи да работят с удължено 

работно време всяка година да подават документи и да заплащат такси.  

 

2. Цели, които се поставят с приемането на новата Наредба:  

 

    Постигане на по-голяма точност, коректност и обективност при прилагане 

на разпоредбите от Наредбата. 

 

3. Очаквани резултати от приемане измененията и допълненията в 

настоящата Наредба: 

  

      Повишаване изискванията относно лицата, извършващи търговска дейност 

на открито по тротоарите, площадите и уличните платна на територията на 

община Банско.   

      Облекчаване на гражданите, желаещи да работят с удължено работно 

време. 

 

4. Финансови средства, необходими за прилагането на Наредбата с 

нейното изменение: 

 

     За прилагането на Наредбата с нейните изменения и допълнения, не са 

необходими допълнителни финансови средства, както и ангажиране на 

допълнителни човешки ресурси. 

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на 

Република България: 

 

    Предлаганите нови положения в Наредбата за търговската дейност на 

територията на община Банско не противоречат на норми от по-висока 

йерархия и на европейското законодателство.  
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Изменението и допълнението на настоящата Наредба се налага поради 

следните обстоятелства: 

 

5.1. Не са предвидени в Глава ІІІ, Раздел ІІІ Ред и условия за ползване на 

местата изисквания към лицата, извършващи търговска дейност на открито 

върху площадите, тротоарите и уличните платна на територията на община  

Банско. По сега действащата Наредба такива изисквания са предвидени в 

чл 17, но те касаят само лицата, извършващи търговска дейност на открито на 

пазарите на територията на община Банско.  

 

5.2. Не е упоменато конкретно в чл.10, ал.7, т.2 какво трябва да включва 

Удостоверението от РУ-Банско. Това внася неяснота относно съдържанието му 

при разглеждане набора от документи за издаване на заповед за удължено 

работно време.  

 

5.3. Премахване на въведения целогодишен забранителен режим за 

извършване на търговска дейност на открито в посочените в чл.6, ал.1, т.3, 

т.3.1 и т.3.2. участъци. 

 

5.4.  Удължаване на срока на издадената заповед за удължено работно време с 

оглед избягване на неудобството за лицата, желаещи да работят с удължено 

работно време всяка година да подават документи и да заплащат такси. 

 

В предвид на гореизложеното и на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация предлагам на Общински съвет-

Банско да приеме следното:  

 

1.Чл.6, ал.1, т.3 се изменя така: Извършването на търговска дейност на открито 

върху тротоарите и уличните платна в гр. Банско за периода от 01.12 до 01.04 

по:  

 

2. В чл.10, ал.7, т.2 се изменя така:  За търговските обекти по чл.3, ал.1, т.2  - 

удостоверение от РУ-Банско за липса или наличие на нарушения на 

обществения ред в обекта, установени по съответния ред, извършени от лицето 

или персонала за последната една година, като бъде точно и ясно упоменато 

дали и на каква позиця лицето работи в съответния обект. 
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3. Чл.12, ал.2 да бъде променен така: Удълженото работно време на 

търговските обекти е със срок на действие три години от влизането в сила на 

заповедта по ал.1. 

 

4. В чл.23 да бъде създадена ал.7 със следния текст: Лицата, на които е 

издадено разрешение за ползване на място са длъжни да: 

1. спазват всички изисквания на българското законодателство и нормативната 

уредба на общината, касаещи извършваната от тях дейност; 

2. да не заготвят и мият продукцията си на терен, който е общинска 

собственост; 

3. да заплащат такса за заетата площ, определена съгласно Наредбата за 

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

на територията на община Банско; 

4. да заемат мястото, вписано в издаденото разрешение по чл.23, ал.1 и да не 

ползват мястото извън предоставената им площ; 

5. да ползват по предназначение предоставените им с разрешението по чл.23, 

ал.1 места; 

6. да не преотстъпват на други лица предоставените им с разрешението по 

чл.23, ал.1 места.  

 

 

 

С уважение,   
 

ГЕОРГИ  ИКОНОМОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА БАНСКО 

 

 

Изготвил:  

Таня Станчева 

Началник-отдел „Икономическо развитие” 
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Съгласно чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове, в 

законоустановения срок от 30 дни, община Банско чрез настоящото 

публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да 

направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и 

права на територията на община Банско на e-mail адрес: 

obabansko@dir.bg 

 


