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МОТИВИ  

ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 
1. Причини, които налагат приемане на Наредба за търговската дейност на 

територията на община Велинград 
 

Сега действащата Наредба за търговската дейност на територията на община 
Велинград е приета с Решение №400 от 16.12.2004г. на Общински съвет Велинград, 
доп. с решение №387/24.09.08г., Решение №387/29.09.16г., Решение на адм. съд №670 
от 28.11.2016г. Като основание за приемането й е записан чл. 65 от Закона за защита на 
потребителите и за правилата за търговия, който е отменен с § 14 от ПЗР на Закон за 
защита на потребителите, обнародван в ДВ. бр.99 от 9 Декември 2005г., в сила от 
10.06.2006г. Редица съществени промени в нормативната база, настъпили по време на 
изпълнението на Наредбата, налагат нейното цялостно редактиране и приемането на 
нов подзаконов акт, със същият смисъл и актуализирано съдържание, което ще доведе 
до по-прецизна и улеснена работа на общинската администрация. 

С оглед необходимостта от задължителна правна регламентация чрез подзаконов 
нормативен акт и с оглед защитата интересите на Община Велинград, както и на 
търговците извършващи търговска дейност на територията на общината, е необходимо 
да се приеме нов такъв нормативен акт.  

По отношение на регламентирането на работното време и дейността на 
заведенията за хранене и развлечения, досега не е съобразено спазването на 
изискванията по чл.16а от Закона за защита от шума в околната среда. 
 В Закона за защита от шума в околната среда /ЗЗШОС/ изм. с ДВ,бр. 52 от 
2019г., е създаден чл. 16б, касаещ администрирането и заявяването на работно време 
при откриване на обектите по чл. 16а. 
Разпоредбата на чл. 16б,  ал. 1 от ЗЗШОС предвижда физическите лица, юридическите 
лица и едноличните търговци да подават заявление пред общинската или районната 
администрация за работно време при откриване на обекти по чл.16а, ал.1, както и за 
промяна на работното им време, при условия и по ред, определени с наредба на 
съответния общински съвет. 
 
2. Цели, които се поставят 
 

 Привеждане на подзаконовия нормативен акт в съответствие с нормативни 
документи от по-висока степен. 

 Актуализиране на материята, отнасяща се до работното време при 
функциониране на обекти по смисъла на чл. 16а, ал.1 от Закона за защита от 
шума в околната среда, както и за промяна на работното им време на 
територията на Община Велинград. 

 Правна регламентация и ред за разрешаване на удължено работно време 
 прецизиране на документите, които се изисква да се прилагат при издаване на 

съответните разрешителни за извършване на търговска дейност;  



 осигуряване защитата на потребителите, както и условия за лоялна конкуренция 
в търговската дейност, опазване на обществения ред и здравето на гражданите и 
гостите на Община Велинград.  

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

 За предлаганите промени не са необходими финансови средства. 
 

4. Очаквани резултати от прилагането 
● Резултатите, които се очакват от приемане на Наредбата за търговската дейност на 
територията на Община Велинград се свеждат до постигане на целите, наложили 
приемането на същата, с оглед упражняването на контрол от общинската 
администрация и изпълнение на задълженията по чл. 16б от Закона за защита от шума в 
околната среда.  
● Синхронизиране на текстовете от Наредбата за търговска дейност на територията на 
Община Велинград с действащото законодателство в Република България; 
●   Насърчаване извършването на стопанска дейност; 
 
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:  
Предлаганият проект на нова Наредбата за търговска дейност на територията на 
Община Велинград, е в съответствие с Европейското законодателство- Европейската 
харта за местно самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с 
тази материя. 

 
Фактически основания: Общински съвет –Велинград като орган на местното 
самоуправление на територията на община Велинград, в рамките на своите 
правомощия и в изпълнение на закона, следва да определи с наредба условия и ред за 
подаване пред общинска администрация на заявления за работно време при откриване 
на обекти по чл. 16а, ал. 1 от ЗЗШОС, както и за промяна на работното им време на 
територията на Община Велинград и искания за удължено работно време.  

 
Правни основания: чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, при спазване на изискванията на 

чл. 75-80 от АПК и чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1, чл. 18а, чл. 20, чл. 26 и чл. 28, ал. 1 от 
ЗНА, чл. 16б от ЗЗШОС 

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, проектът на от 
Наредбата за търговска дейност на територията на Община Велинград, мотивите 
съответно докладът и проектът на акт за приемане се публикуват на интернет 
страницата на община Велинград и на Портала за обществени консултации, за 
обществено обсъждане, като на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за 
предложения и становища. 

При изработване на проекта са спазени принципите на необходимост, 
обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, 
пропорционалност и стабилност. 

 
Принцип на необходимост - Наредбата за търговската дейност на територията 

на Община Велинград се приема на основание чл.16а, 16б, ал.1 и чл.22, ал. 1 от Закона 
за защита от шума в околната среда. 

 



Принцип на обоснованост – прилагането на принципа е скрепено в доклади, 
резултат на проучване на данните и анализирането им с извършена оценка на 
въздействието. 

Принцип на предвидимост и откритост – проектът, ведно със съпътстващите 
го документи – доклади, мотиви, становища, оценка на въздействие, са обявени на 
сайта на община Велинград и Портала за обществени консултации за становища и 
предложения от заинтересованите лица.  

Принципът на съгласуваност – предлагания проект е по инициатива на  
прилагащите и при наличие на предложения се предвижда да бъдат взети предвид при 
гласуването. 

Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност - с наредбите 
Общински съвет-Велинград урежда обществени отношения с местно значение, в 
рамките на предоставените му от закона правомощия. 

 
Период на събиране на становища, предложения: 26.08.2021г. до 27.09.2021г. 

включително. 
 
 

С уважение, 
 
Д-Р КОСТАДИН КОЕВ   (П) 
Кмет на община Велинград 
 
Съгласувал: 
Цвета Спасова…………(П) 
Н-к отдел „ТР” 
 
Изготвил:              (П) 
Александра Керина- юрисконсулт 


