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Чл.1 Общинските пазари в гр.Смолян са универсални по смисъла на чл.11, Раздел 
ІІІ на Наредбата. 
 
Чл.2 /1/ На пазарите се извършва покупко-продажба от физически лица, еднолични 
търговци, търговски дружества, кооперации, както и от упълномощени от тях лица 
на: 

1. Промишлени стоки и услуги. 
2. Селскостопански продукти, произведени от граждани и търговци, или закупени 

от търговци, с цел продажба. 
3. Употребявани, но годни за използване стоки и вещи, собственост на граждани, 

които ги предлагат. 
/2/ Стоките и услугите по предходната алинея се продават пряко от 

производителите, от титулярите на фирмите или от назначени по трудов договор 
от тях лица. 

 
Чл.3 /1/ Забранява се продажбата на: 

1. Лекарства, наркотици, отрови и вредни за здравето на човека вещества. 
2. Всички видове оръжия, боеприпаси, взривни вещества, пиротехнически 

изделия. 
3. Хранителни стоки, изискващи специални условия за съхранение и продажба. 
4. Вещи и стоки, внесени в нарушение на нормативната уредба за митнически 

контрол. 
5. Други вещи и стоки, чиято продажба е забранена с нормативен акт. 
6. Стоки и вещи без необходимия сертификат. 

/2/ При нарушения по предходната алинея длъжностните лица на пазарите 
уведомяват компетентните органи за търсене на отговорност от 
нарушителите, или съставят акт за нарушението, ако е в тяхната 
компетентност. 

 
Чл.4 /1/ На лицата по чл.2 могат да се предоставят помещения под наем, инвентар, 
съоръжения и др. определени площи за извършване на продажбите. 
        /2/ Материално-техническата база на пазара се отдава под наем за ден, 
седмица или договорено между страните време срещу определени от Общината 
наеми, включително и такси по ЗМДТ. 
       /3/ Материално-техническата база на пазара или допълнителните площи се 
предоставят на лицата по чл.2 ал.1 след подадена от тях молба за ползване на МТБ 
или допълнителна площ. Тя трябва да съдържа трите имена и адреса на молителя, 
срока за който желае да използва МТБ и в кой сектор на пазара. 
      /4/ Когато за една търговска сергия или място на пазара кандидатстват повече от 
един търговец, предимство се определя на основание чл.14 т.1 от Наредбата, а при 
равни условия датата и входящия номер на молбата. 
      /5/ Продажбите се извършват само в границите на пазара и определените от 
общината други площи. 
      /6/ На търговците кандидатствали за място на пазара за повече от 1 седмица се 
издава разрешително, в което е посочено: сектора и номера на сергията, която ще 
ползват и срока за ползване. 
 
Чл.5 Продавачите са длъжни: 

1. След разтоварване на стоките веднага да изведат превозните средства извън 
територията на пазарите. 

2. Да подреждат и предлагат своите стоки така, че да не пречат на движението 
на гражданите и да не затрудняват движението на МПС. 



3. Да опазват предоставената им под наем материално-техническа база на 
пазарите и площите. 

4. Да спазват санитарно-хигиенните изисквания на предлаганите за продажба 
стоки и да притежават необходимите документи за това. 

5. Да поддържат необходимата чистота на пазарите и останалите площи, 
определени за търговия. 

6. Да изпълняват указанията на длъжностните лица от пазарите и на другите 
контролни органи по компетентност. 

7. Да имат документи, от които да е видно, че имат право да извършват 
търговска дейност. 

8. Да притежават касов апарат за регистрация на продажбите. 
 
Чл.6 /1/ Пазарите се стопанисват и управляват от Общината чрез специализираното 
звено “Общински пазари”. 
          /2/  Специализираното звено стопанисващо пазарите осигурява: 

1. Предоставяне на материално-технически средства за извършване на 
продажби срещу определен наем, както и събирането на таксите по ЗМДТ, за 
което издава квитанция. 

2. Поддържа и контролира необходимите санитарно-хигиенни условия на 
територията на пазарите. 

3. Извършва реконструкция и ремонти на територията на пазарите. 
4. Квитанцията за платения наем по чл.6 ал.2 т.1 се издава поименно и не може 

да се преотстъпва на други търговци. 
 
Чл.7 Контролът по изпълнение на Наредбата и този Правилник се възлага на 
ресорния зам.Кмет и началник отдел “Търговия и услуги”. 
 
Чл.8 Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностните лица 
или органите, определени със заповед на кмета на Общината. 
 
Чл.9 Наказателните постановления за нарушаване на този Правилник се издават от 
кмета на Общината. 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ   РАЗПОРЕДБИ 
 
 
§1 Осъществяването на търговска дейност на общинските пазари става въз основа 
на разрешително, издадено от Общинската администрация, след заплащане на 
законните такси, в което е посочен сектора и номера на сергията, която ще ползва и 
срока за ползване. 
§2 Лицата по чл.2 от настоящия Правилник са длъжни при проверка да предоставят 
съдебно решение за регистрация, трудов договор или удостоверение за 
производител, разрешително от Общината и квитанцията. 
§3 Наемите за платен наем и таксите се заплащат до пето число за съответния 
месец. 
§4 Минималната площ за търговия на пазара, съгласно този Правилник се определя 
на два квадратни метра. 
 

Правилника е приет от Общински съвет – Смолян с Решение №123 от 
07.06.2000 г., Протокол №10. 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  ОбС – инж.ЛЮДМИЛ  ЦОЛОВ 


