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Н  А  Р  Е  Д  Б  А  

   

 № 1 / 2006 г. 

 

 

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ 

НА АМБУЛАНТНА ТЪРГОВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА АЙТОС 

   

 

/Приета с Реш. № 359 от пр. № 32/31.03.2006г.; изм. с реш. № 92 от пр. № 12/09.07.2008 г. 

 

 

 

ГЛАВА   ПЪРВА 

 

 

ОБЩИ   РАЗПОРЕДБИ 

 

 

Чл.1.(1) С тази наредба се уреждат условията и реда за извършване на амбулантна 

търговия на територията на Община Айтос. 

(2) По смисъла на тази наредба амбулантна търговия е търговията на дребно на 

публични места /улици, площади, панаири, пазари и др./ и извършвана  от превозни 

средства,  открити сергии, колички, стойки, стативи, палатки, маси пред заведения и други 

нетрайно свързани с терена елементи, без захранване с ток и вода. 

 

Чл.2. (1) Амбулантната търговия на територията на Община Айтос се извършва само на 

местата, определени по схема , одобрена от главния архитект на Общината, след издаване 

на Разрешение. 

(2) Кметът на Общината може, по своя преценка, да определи допълнителни временни 

места за амбулантна търговия, по повод национални, общоградски и други значими 

празници и мероприятия.  

(3) Освен в случаите по ал.2, се забранява и не се издават разрешителни за извършване 

на амбулантна търговия по улиците и тротоарите на ул.”Славянска” и на кръговото 

движение по нея, пред входовете на жилищни и обществени сгради, паметници на 

културата и музеи, в тревни площи и пред уличната регулация на УПИ-частна собственост, 

освен със съгласието на собствениците, изразено писмено. 
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ГЛАВА ВТОРА 

 

ИЗДАВАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА 

АМБУЛАНТНА ТЪРГОВИЯ 

 

Раздел І 
 

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ 

 

 

Чл.3 (1) Разрешение за извършване на амбулантна търговия на територията на 

Община Айтос се издава, въз основа на молба от заинтересованото лице. 

(2) Към молбата задължително се прилагат следните документи: 

1. Декларация и заявление по образец. 

2. Заверено копие от документ за самоличност на физическото лице, а за фирми, на 

управителя или пълномощника на търговеца и удостоверение за актуално състояние в 

оригинал или копие. 

3.Заверени копия от документи за данъчна регистрация и БУЛСТАТ. 

4.Заверени копия от санитарни разрешителни – при продажба на стоки, за които се 

изискват такива. 

5. Други документи на които лицето /търговеца/ се позовава. 

(3) /НОВА с реш. № 92/09.07.2008 г.,пр. № 12/  Заявления за продажба на плодове и 

зеленчуци по петна от утвърдена схема се подават не по-рано от 1  месец и не по-късно от 

15 дни преди датата на настаняването. 

Чл. 4 (1) Разрешението за извършване на амбулантна търговия се издава от Кмета на 

Община Айтос или упълномощено от него лице. 

(2) Разрешението се издава за срок до шест месеца, като минималният срок е един ден. 

(3) В разрешението задължително се посочват: 

- данните от документа за самоличност на лицето или наименование, седалище , адрес 

на управление, БУЛСТАТ на фирмата и име на лицето,което я представлява 

- място на извършване на амбулантната търговия –описание и сигнатура от схемата 

- срок на разрешението 

- вид на стоките с които ще търгува 

- санитарно разрешително /когато е необходимо/ 

- време на извършване на амбулантната търговия 

- начин на извършване – открита сергия, превозно средство, палатка, маси пред 

заведения и др. 

- площта която ще се ползва 

(4) Разрешението, респективно отказът се издават в 7-дневен срок от подаване на 

молбата. 

(5) Когато за едно място са подадени две или повече заявления, при равни други 

условия, с предимство се ползва лицето заявило по-рано искането си.  

(6) Не се издават разрешения на лица неизправни по правоотношение с Община 

Айтос, системно/повече от 2 пъти/ не изпълняват актовете на Общинския съвет и Кмета 

на Общината, както и лицата на които им е било отнето разрешението по реда на чл.7 или 

спрямо които са приложени мерките по чл.13 от тази наредба. 

 

Чл.5 За издадените разрешения се води регистър “Амбулантна търговия” от 

длъжностно лице, определено с заповед на Кмета на Общината. 
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Чл.6. Разрешенията по тази Наредба се връчват след представяне на документ за 

заплатена в пълен размер такса за целия срок на Разрешението, определена в Наредбата за 

определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Айтос. 

 

 

Раздел ІІ 
 

ОТНЕМАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ 

 

 

Чл.7.(1) Кметът на Общината издава заповед за отнемане на разрешението в 

следните случаи: 

- при неспазване условията на чл.9 и 10 от настоящата наредба 

- при неизпълнение на задълженията, предвидени в Разрешението за извършване на 

амбулантна търговия 

- при системно замърсяване на околната среда 

- при използване на неестетично съоръжение 

- в случаите на чл.11, ал. 1 

- в случаите визирани в чл. 57а от Закона за устройство на територията 

    (2) Лицето на което е издадено Разрешението е длъжно да го демонтира или премахне 

за своя сметка и предаде на собственика мястото, където е извършвана амбулантната 

търговия във вида в който го е получило, в срок и съгласно заповедта по чл. 7. 

 

 

 

ГЛАВА ТРЕТА 

 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 

 

Чл.8. Разглеждането на молбите и издаване на Разрешенията по настоящата наредба 

се извършва от постоянна комисия определена от Кмета на Общината. 

 

Чл.9.(1)Амбулантна търговия могат да осъществяват само лицата притежаващи 

съответното Разрешение. 

(2) Лицата осъществяващи търговия в нарушение на ал.1 следва незабавно след 

установяване на този факт от съответните длъжностни лица, да прекратят дейността си и 

да премахнат съответните съоръжения. 

 

Чл. 10. (1)При осъществяване на амбулантна търговия на територията на Община 

Айтос не се допуска: 

-търговия със стоки с неустановен произход 

-създаване на пречки за достъп до елементи и съоръжения на техническата 

инфраструктура  

- замърсяване на средата или повреждане и унищожаване на инфраструктурни, паркови, 

благоустроителни или други съоръжения. 

- Нарушаване на обществения ред и спокойствието на гражданите. 
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Чл.11.(1) Лицата, на които са издадени Разрешения са длъжни да осъществяват 

дейността си единствено на местата и при условията посочени в съответното разрешение. 

     (2) Лицето, на което е издадено Разрешението за извършване на амбулантна 

търговия е длъжно след приключване на дейността си, ежедневно да освобождава и 

почиства мястото , върху което е разположен обекта му. 

     (4) Лицето, на което е издадено разрешение за извършване на амбулантна търговия 

няма право да преотстъпва правата си на друго лице 

     (5) Зареждането и разполагането на обектите да се извършва във време 

осигуряващо обществения ред и спокойствието на гражданите. 

 

Чл.12. Лицето, на което е издадено Разрешението е длъжно след изтичане срока на 

същото, да освободи и почисти мястото , върху което е разположен обекта му. 

 

     

 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

 

ПРЕМАХВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ 

 

 

Чл.13.(1) Подлежат премахване всички съоръжения: 

т.1.  в случаите на неизпъленение на чл.9, ал.2; 

т.2.  в случаите, когато Разрешението е отнето по реда на чл.7,ал.1 и обектите не 

бъдат премахнати доброволно по реда на чл.7, ал. 2; 

т.3. в случаите на чл.12, ал.1 при неизпълнение на задължението за освобождаване 

 (2) Премахването става по реда на чл. 57 а от Закона за устройство на 

територията. 

 

 

ГЛАВА ПЕТА 

 

АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

 

Чл.14. За извършване на амбулантна търговия без съответното разрешение или след 

отнето такова, се налага глоба в размер от 30 до 500 лв.за физически лица, а за търговци и 

юридически лица, имуществена санкция от 100 до 500 лв. 

 

Чл.15. За нарушения на чл.11, освен отнемане на Разрешението се налагат глоби в 

размер от 20 до 200 лв., а за търговци и юридически лица имуществена санкция в размер 

от 50 до 500 лв. 

 

Чл.16. Административната санкция по чл.7, ал.2 е глоба от 50 до 500 лв. за 

физически лица и имуществена санкция от 100 до 500 лв. за търговци и юридически лица. 

 

Чл.17. За нарушения по чл.12 се налага глоба от 30 до 300 лв. за физически лица и 

имуществена санкция от 50 до 500 лв. за търговци и юридически лица. 



 5 

 

Чл.18. Контрола  по изпълнение на настоящата наредба се осъществява от 

определени от Кмета на Общината лица, а актовете за извършени нарушения се съставят 

по реда на ЗАНН. 

 

Чл.19. Наказателните постановления за актове за административни нарушения се 

издават от Кмета на Община Айтос. 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ   РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. Тази наредба се издава на основание чл.56 от Закона за устройство на 

територията 

§  2.  Наредбата влиза в сила 3 дни след публикуването й във вестник “Народен 

приятел” и отменя всички предходни актове на Общински съвет Айтос отнасящи се до 

урегулираните в нея отношения. 

 

 

 

 

               ПРЕДСЕДАТЕЛ: Е.  ОСМАНОВ 


