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НАРЕДБА 
 

за реда и условията за провеждане на търговска дейност 
на територията на община Габрово 

 
/приета с Решение № 139/15.07.2004 г., 

изм. и доп. – Решение № 188/23.09.2004 г., Решение №  38/24.03.2005 г., 
Решение № 1/02.02.2005 г. по адм. д. № 99/2004 г. на ГОС, оставено в сила с 

Решение  5504/14.06.2005 по адм. д. № 2744/2005 г. на ВАС, Решение № 
102/20.04.2006 г.,Решение № 318/30.11.2006 г., Решение № 236/04.12.2008 г., 

Решение № 55/08.03.2012 г., изм. с Решение № 121/13.12.2016 г. на ГАС по адм. д. 
175/2016 г. и Решение № 14262/23.11.2017 г. на ВАС по адм. д. № 1514/2017 г., 

влязло в сила на 23.11.2017 г., изм. с Решение № 18/28.02.2019 г. на ГАС по адм. д. 
№ 344/2018 г., влязло в сила на 27.03.2019 г./  

 
Глава първа 

 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 Чл. 1. /изм. с Решение № 55/08.03.2012 г./ С тази наредба се уреждат реда и 
условията за извършване на търговия на открито, поставяне на маси и столове за 
сервиране на открито върху терени, общинска собственост и безконфликтното 
функциониране на търговски обекти на територията на Община Габрово. 
 Чл. 2. /1/ /изм. с Решение № 55/08.03.2012 г./ Търговски обекти по смисъла на 
тази наредба са всички места, помещения и/или съоръжения (например маси, сергии 
и други подобни) на открито или под навеси, от които се извършват продажби на 
стоки и услуги, независимо от факта, че помещенията или съоръженията може да 
служат същевременно и за други цели, да са част от притежаван недвижим имот, 
или да са производствени складове или превозни средства, от които се извършват 
продажби. 
 /2/ Търговски обекти са и преместваемите съоръжения по смисъла на 
Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на 
територията на община Габрово, в които се извършва търговска дейност. 
 Чл. З. /изм. с Решение № 55/08.03.2012 г./ Търговските обекти се разкриват от 
физически или юридически лица, и следва да отговарят на всички изисквания на 
специалните нормативни актове, в зависимост от предмета на осъществяваната от 
тях дейност и на условията на тази наредба.” 
 

Глава втора 
 ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ 
  

Чл. 4. /отм. с Решение № 55/08.03.2012 г./ 
Чл. 5. /1/ /отм. с Решение № 55/08.03.2012 г./ 
/2/ /отм. с Решение № 55/08.03.2012 г./ 
/3/ /отм. с Решение № 55/08.03.2012 г./ 
/4/ Търговецът, ползващ търговски обект е длъжен: 
1. /изм. с Решение № 55/08.03.2012 г./ да организира работата в търговския 

обект в съответствие със законовите и поднормативни изисквания.  
2. /изм. с Решение № 55/08.03.2012 г./ да следи и сигнализира на органите на 

РУ Полиция - Габрово за нарушение на обществения ред в търговският обект и 
района му. 

3. /изм. с Решение № 55/08.03.2012 г./ да поддържа чистотата и почиства 
снега в района на търговския обект. 
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4. /отм. с Решение № 55/08.03.2012 г./ 
5. /изм. с Решение № 55/08.03.2012 г./ да организира зареждане на търговския 

обект и товаро-разтоварни работи свързани с това при спазване на изискванията за 
осигуряване на обществения ред и спокойствието на гражданите. 

6 /отм. с Решение № 55/08.03.2012 г./ 
7. да изпълняват точно и в срок разпорежданията, издавани в случаите и от 

органите по чл.29, ал.2 от наредбата.  
/5/ /отм. с Решение № 55/08.03.2012 г./ 
/6/ /изм. с Решение № 55/08.03.2012 г./ Лицето, работещо в търговския обект 

/щанд, маса или др./ е длъжно при поискване от контролните органи да представи 
разрешение за ползване на терен, общинска собственост, за извършване на 
търговия на открито или разрешение за ползване на терен, общинска собственост, 
за поставяне на маси и столове за сервиране на открито. 

Чл. 6. /1/ /изм. с Решение № 55/08.03.2012 г., отм. с Решение № 
18/28.02.2019 г. на ГАС по адм. д. № 344/2018 г., влязло в сила на 27.03.2019 г. 

/2/ /изм. с Решение № 55/08.03.2012 г./ Собствениците, наемателите, 
ползвателите или управителите на търговски обекти, кина или театри и други 
подобни, чиито обекти се посещават от деца, са длъжни да предприемат 
необходимите действия за осигуряване безопасността на децата и недопускане на 
инциденти съгласно Наредбата за специализирана закрила  на децата на 
обществени места. 

Чл. 7. /1/ /изм. с Решение № 188/23.09.2004 г./ На търговците на територията 
на община Габрово се забранява: 

1. /изм. с Решение № 55/08.03.2012 г./ извършването на търговска дейност 
без надлежно издадено или с изтекъл срок разрешение за ползване на терен, 
общинска собственост, за извършване на търговия на открито, разрешение за 
ползване на терен, общинска собственост, за поставяне на маси и столове за 
сервиране на открито, както и заемането на по-голяма от разрешената площ. 

2. продажбата на промишлени стоки на открито пред стационарните 
търговски обекти или павилиони освен на обособените за това места /пазари, базари 
и др. подобни/. 

3. сервирането и продажбата на алкохолни напитки на лица под 18 
години, както и на лица във видимо нетрезво състояние; 

4. /изм. с Решение № 55/08.03.2012 г./ допускане в обекти със сервиране на 
алкохолни напитки: 

4.1. /изм. с Решение № 55/08.03.2012 г./на лица до 14 години - след 20,00 часа 
без пълнолетен придружител. 

4.2. /изм. с Решение № 55/08.03.2012 г./ на лица от 14 до 18 години - след 
22,00 часа без пълнолетен придружител. 

5. допускане в интернет клубове и зали:  
5.1. /изм. с Решение № 55/08.03.2012 г./ на лица до 14 години - след 20,00 

часа без пълнолетен придружител. 
5.2. /изм. с Решение № 55/08.03.2012 г., отм. с Решение № 121/13.12.2016 г. 

на ГАС по адм. д. 175/2016 г./ 
6. допускането на лица под 18 - годишна възраст до обществени места, 

в които се представят програми с еротично или порнографско съдържание, в 
игрални зали или игрални казина или други обекти за хазартни игри по 
смисъла на Закона за хазарта.  

7. допускането на: 
7.1. въоръжени лица в заведения за обществено хранене, увеселителни 

заведения, игрални зали, Интернет клубове с изключение на служители на МВР и 
МО при изпълнение на служебните им задължения;  
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7.2. лица във видимо нетрезво състояние или под влияние на други упойващи 
вещества;  

7.3. лица, които носят други общоопасни средства, наркотични вещества или 
други упойващи вещества; 

7.4. лица без документ за самоличност или ученическа лична карта; 
7.5. лица, които отказват да бъдат проверени във връзка с прилагането на т.7; 
8. /изм. с Решение № 55/08.03.2012 г./ сервирането и продажбата на 

алкохолни напитки в учебни, възпитателни и лечебни заведения. 
9. /изм. с Решение № 55/08.03.2012 г./ продажбата на тютюн и тютюневи 

изделия на територията на детски ясли и градини, училища, общежития за ученици, 
лечебни и здравни заведения. 

10. предлагането и продажбата на порнографска литература, 
вестници,списания и предмети от този вид от и на лица под 18 години.  

11. излагането с комерсиална цел на печатни материали и промишлени стоки 
с порнографско съдържание по витрините на обекти и други места с широк 
обществен достъп; 

12. ползването на зелените площи, тротоарите и другите места, 
предназначени за общо ползване или около търговски обект за съхраняване на стоки 
и амбалаж; 

13. /отм. с Решение № 55/08.03.2012 г./ 
14. /изм. с Решение № 55/08.03.2012 г./ разполагането на търговски обекти на 

територията на зелената система на община Габрово, с изключение на 
предвидените в подробния устройствен план или одобрен паркоустройствен проект 
места, или одобрена схема от главен архитект; 
 15. /изм.–Решение №188/23.09.2004г., отм. с Решение № 55/08.03.2012 г./ 

16. /нова – Решение № 38/24.03.2005 г., отм. с Решение № 55/08.03.2012 г./ 
17 /нова - Решение № 55/08.03.2012 г./ Разполагането на автомати за напитки 

и за пакетирани стоки на открито, върху терени-общинска собственост на 
ул.”Радецка” и ул.”Априловска”, както и на 30 м. отстояние от осите им. 

/2/ Забраните по ал.1 се отнасят и за търговците на открито, когато според 
естеството на търговския обект са приложими за тях. 
 

Глава трета  
ОРГАНИЗИРАНЕ НА ТЪРГОВИЯ НА ОТКРИТО И ПОСТАВЯНЕ НА МАСИ И 
СТОЛОВЕ ЗА СЕРВИРАНЕ НА ОТКРИТО ВЪРХУ ТЕРЕН - ОБЩИНСКА 
СОБСТВЕНОСТ 
/загл. изм. с Решение № 55/08.03.2012 г./ 

 
 Раздел първи 

Организиране на търговия на открито върху терен  
общинска собственост 
/загл. изм. с Решение № 55/08.03.2012 г./ 
 
Чл. 8. /1/ /изм. с Решение № 55/08.03.2012 г./ Търговия на открито е 

търговията на дребно на публични места - улици, тротоари, площади, панаири, 
пазари, базари и други подобни, извършвана: 

1. в/или от превозни средства; 
2. /изм. с Решение № 55/08.03.2012 г./ от маси и щендери, колички, фризери и 

машини за сладолед, хладилни витрини за безалкохолни напитки, автомати за 
напитки и за пакетирани стоки, скари и други подобни. 

/2/ /отм. с Решение № 55/08.03.2012 г./ 
/3/ /отм. с Решение № 55/08.03.2012 г./ 



 4

/4/ /изм. с Решение № 55/08.03.2012 г./ Не се разрешава извършването на 
търговия на открито без издадено от Kмета на община Габрово или упълномощено 
от него длъжностно лице разрешение.   

/5/ /изм. с Решение № 55/08.03.2012 г./ Разрешение по предходната алинея за 
ползване на терен общинска собственост за извършване на търговия на открито се 
издава по реда на чл.15  от наредбата. 

Чл. 9. /изм. с Решение № 55/08.03.2012 г./ Не е търговия на открито или 
сервиране на открито разнасянето по домовете на закупена или поръчана стока. 

Чл. 10. /изм. с Решение № 55/08.03.2012 г./ На територията на община 
Габрово не могат да бъдат предмет на търговия на открито: 

1. стоки, които поради този начин на предлагане могат да бъдат опасни за 
здравето; 
 2. лекарства, лекарствени материали и продукти; 

3. петролни продукти и дериватите им; 
 4. други стоки, за които е предвидена забрана в нормативен акт. 
 

Раздел втори 
Поставяне на маси и столове за сервиране на открито върху терен –  
общинска собственост 
/загл. изм. с Решение № 55/08.03.2012 г./  

 
 Чл. 11. /1/ /изм. с Решение № 55/08.03.2012 г./ Забранява се поставяне на 
маси и столове за сервиране на открито върху  терен общинска собственост - без 
издадено разрешение от Кмета на Община Габрово за ползване на терен - общинска 
собственост за сервиране на открито. 

/2/ /изм. с Решение № 55/08.03.2012 г./ Разрешение се издава на лицето 
извършващо дейност в  обекта. 

/3/ Разрешението се издава по реда на чл. 15 от наредбата. 
Чл. 12. /изм. с Решение № 55/08.03.2012 г./ Забранява се разполагането на 

маси и столове за сервиране на открито върху общински терен - пред магазини за 
хранителни, промишлени стоки, павилиони и други търговски обекти, които не са 
заведения за хранене или развлечения. 

Чл. 13. /1/ /изм. – Решение № 188/23.09.2004 г., изм. с Решение № 
55/08.03.2012 г./ Минимално разрешената площ за ползване на терен - общинска 
собственост и поставяне на маси и столове за сервиране на открито пред заведения 
за хранене и развлечения се определя както следва: 

1. За заведения с категория “една звезда” –  
площ на едно място за сядане – 1.1 кв.м. 

2. За заведения с категория “две звезди” –  
площ на едно място за сядане – 1,2 кв.м 

3. За заведения с категория “три звезди” –  
площ на едно място за  сядане – 1,4 кв.м 

4. За заведения с категория “четири звезди” –  
площ на едно място за сядане – 1,6 кв.м 

5. За заведения с категория “пет звезди” –  
площ на едно място за сядане – 1,8 кв.м 

/2/ /нова – Решение № 188/23.09.2004 г./ За заведения за хранене и 
развлечения неподлежащи на категоризация, се определя площ на едно място за 
сядане – 1 кв. м. 

Чл. 14. /изм. с Решение № 55/08.03.2012 г./  Месечната или дневна такса се 
заплаща за посочения в разрешението период и е свързана с площта по предходния 
член. 
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Глава четвърта  
ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ТЕРЕН –  
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВИЯ  
НА ОТКРИТО, ПОСТАВЯНЕ НА МАСИ И СТОЛОВЕ  
ЗА СЕРВИРАНЕ НА ОТКРИТО 
/загл. изм. с Решение № 55/08.03.2012 г./ 
 
Чл. 15. /1/ /изм. с Решение № 55/08.03.2012 г./ Разрешения за ползване на 

терен - общинска собственост, за извършване на търговия на открито и разрешение 
за поставяне на маси и столове за сервиране на открито, се издават от Кмета на 
Община Габрово или упълномощено от него длъжностно лице по предложение на 
комисия, назначена с негова заповед. 
 /2/ /отм. с Решение № 1/02.02.2005 г. по адм. д. № 99/2004 г. на ГОС, 
оставено в сила с Решение  5504/14.06.2005 по адм. д. № 2744/2005 г. на ВАС/  

Чл. 16. /1/ /изм. с Решение № 55/08.03.2012 г./ Разрешенията се издават въз 
основа на искане – декларация по образец Приложение № 1 или Приложение 2, до 
Кмета на община Габрово, подадено най-малко 14 дни преди исканата начална дата 
на ползване, лично от търговеца или надлежно упълномощен негов представител в 
Община Габрово. 

/2/ /изм. с Решение № 55/08.03.2012 г./ В искането се посочва желанието за 
извършване на търговия на открито, или за разполагане на маси и столове за 
сервиране на открито, както и съответния период. 

/3/ /изм. с Решение № 236/04.12.2008 г. изм. с Решение № 55/08.03.2012 г./ 
Към искането се прилагат следните документи: 

1. /изм. с Решение № 55/08.03.2012 г./ Удостоверение от Агенция по 
вписванията или Декларация, че лицето е пререгистрирано  по ЗТР /Закон за 
търговския регистър/ с данни за ЕИК. 

2. /изм. с Решение № 55/08.03.2012 г./ Схема /извадка от кадастрален план/ за 
възможността и начина на разполагане на маси, столове и други подвижни 
съоръжения за търговия на открито. 

3. /нова -  Решение № 55/08.03.2012 г., отм. с Решение № 121/13.12.2016 г. 
на ГАС по адм. д. 175/2016 г./ 

4. /предишна точка 3, изм. с Решение № 55/08.03.2012 г./ При необходимост, 
други документи, на които търговецът се позовава. 

/4/ /нова - Решение № 236/04.12.2008 г./ Обстоятелствата по ал. 3, т. 1, 
относно Декларацията и по т. 4 се установяват чрез извършване на служебна 
справка. 

Чл. 17. /1/ /отм. с Решение № 55/08.03.2012 г./ 
/2/ /изм. с Решение № 55/08.03.2012 г./ Когато към искането не са приложени 

необходимите документи, на заявителя се изпраща съобщение да отстрани 
пропуските в седемдневен срок от получаване на известието. 

/3/ /изм. с Решение № 55/08.03.2012 г./ При надлежно комплектовани 
документи, разрешението се издава в 14 -дневен срок от подаване на искането или 
от изправяне на нередовностите. 

/4/ /изм. с Решение № 55/08.03.2012 г./ Разрешението се издава по образец 
Приложение № 3 за извършване на търговия на открито върху терен - общинска 
собственост и Приложение № 4 за поставяне на маси и столове за сервиране на 
открито върху терен общинска собственост. 

/5/ /изм. с Решение № 236/04.12.2008 г., отм.с Решение № 55/08.03.2012 г./ 
/6/ /нова - Решение № 236/04.12.2008 г., отм. с Решение № 55/08.03.2012 г./ 
Чл. 18. /1/ /изм. – Решение № 188/23.09.2004 г./ Не се издава разрешение в 

следните случаи:  
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1. /изм. с Решение № 55/08.03.2012 г./ когато към искането не са приложени 
необходимите документи и заявителя не отстрани пропуските в седемдневен срок от 
получаване на известието. 

2. /отм. – Решение № 188/23.09.2004 г./    
3. /изм. с Решение № 55/08.03.2012 г./ при липса на градоустройствена 

възможност за заемане на заявения в искането терен общинска собственост. 
4. /изм. с Решение № 55/08.03.2012 г./ при нецелесъобразност за заемане на 

заявения в искането  терен общинска собственост. 
5. /изм. с Решение № 55/08.03.2012 г./ когато искането по чл.16, ал.1 се отнася 

за търговец различен от този, извършващ дейност в обекта. 
6. /отм. с Решение № 55/08.03.2012 г./ 
7. /нова – Решение № 318/30.11.2006 г., изм. с Решение № 236/04.12.2008 г., 

отм. с Решение № 121/13.12.2016 г. на ГАС по адм. д. 175/2016 г./  
8. /нова - Решение № 55/08.03.2012 г./ при неподходящ външен и естетически 

вид, който не се вписва в архитектурно градоустройствено отношение. 
/2/ /отм. с Решение № 55/08.03.2012 г./ 
Чл. 19. /1/ /изм. с Решение № 55/08.03.2012 г./ При промяна на 

обстоятелствата, въз основа на които е издадено разрешението, с изключение на 
заеманата площ, търговецът е длъжен в 14 - дневен срок от настъпването им да 
подаде искане – декларация до Кмета на Община Габрово, за издаване на ново 
разрешение в срока по чл. 17 със съответните промени. 
 /2/ /отм. с Решение № 55/08.03.2012 г./ 
 Чл. 20. /изм. с Решение № 55/08.03.2012 г./ Издадените разрешения се 
вписват в регистър “Търговия на открито, поставяне на маси и столове за сервиране 
на открито върху терен - общинска собственост” от упълномощено със заповед на 
Кмета на Община Габрово длъжностно лице. 

Чл. 21. /1/ /изм. с Решение № 55/08.03.2012 г./ Кметът на Община Габрово 
може по своя преценка и при необходимост, на база схема на главния архитект на 
Община Габрово, да разреши за ползване места върху терен - общинска 
собственост, за търговия на открито, поставяне на маси и столове за сервиране на 
открито за провеждане на обществени мероприятия. 
 /2/ /изм. с Решение № 55/08.03.2012 г./ В случаи по предходната алинея, 
разрешение се издава на търговеца при заплатена такса за целия разрешен период. 
 Чл. 22. /изм. с Решение № 55/08.03.2012 г./ Разрешението за ползване на 
терен общинска собственост може да бъде отнето от Кмета на Община Габрово по 
предложение на комисията по чл.15, ал. 1 от наредбата, когато: 

1. /нова - Решение № 55/08.03.2012 г./ терена не се използва по 
предназначение; 

2. /нова - Решение № 55/08.03.2012 г./ терена не се  използва от лицето, на 
което е предоставен; 

3. /нова - Решение № 55/08.03.2012 г./ обществени нужди налагат това; 
4. /нова - Решение № 55/08.03.2012 г., отм. с Решение № 121/13.12.2016 г. на 

ГАС по адм. д. 175/2016 г. и Решение № 14262/23.11.2017 г. на ВАС по адм. д. № 
1514/2017 г./ 

5. /нова - Решение № 55/08.03.2012 г., отм. с Решение № 121/13.12.2016 г. на 
ГАС по адм. д. 175/2016 г. и Решение № 14262/23.11.2017 г. на ВАС по адм. д. № 
1514/2017 г./ 

6. /нова - Решение № 55/08.03.2012 г., отм. с Решение № 121/13.12.2016 г. на 
ГАС по адм. д. 175/2016 г. и Решение № 14262/23.11.2017 г. на ВАС по адм. д. № 
1514/2017 г./ 

Чл. 23. /1/ /изм. с Решение № 55/08.03.2012 г./ Разрешението губи своята 
правна сила с изтичането на срока за който то е издадено, или с отнемането му. 
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/2/ В случаите по предходната алинея, търговецът е длъжен да освободи 
заеманата площ в тридневен срок.  

/3/ При неосвобождаване на общински терен в посочения в предходната 
алинея срок се пристъпва към освобождаване на същия, по реда на чл. 65 от Закона 
за общинската собственост. 

 
Глава пета  
ТАКСИ  
 
Чл. 24. /1/ /изм. с Решение № 55/08.03.2012 г./ При издаване на съответното 

разрешение търговецът заплаща такса, определена с Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на 
община Габрово, за квадратен метър разрешена площ - общинска собственост. 

Чл. 25. /1/ Таксите се внасят при получаване на разрешението. 
/2/ /изм. – Решение № 188/23.09.2004 г./ При ползване на разрешена площ за 

период повече от един месец, таксите се заплащат месечно като за следващият 
месец същите се внасят до края на последния работен ден на предходния месец  

/3/ /нова - Решение № 55/08.03.2012 г./ За остатъка от периода 
представляващ непълен месец се заплаща такса, пропорционална на месечната. 

Чл. 26. Таксите се заплащат в определените размери, независимо от това 
колко време през деня или месеца е заемана /използвана/ разрешената площ.  
 Чл. 27. /изм. с Решение № 55/08.03.2012 г./  Таксите се внасят в касата в 
Община Габрово. Номерът на вносната бележка и размерът на таксата 
задължително се нанасят в разрешението по приложение № 3 и № 4 от длъжностно 
лице в ЦИУГ при Община Габрово. 
 

Глава шеста  
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
КОНТРОЛ И НАКАЗАНИЯ 

  
Чл. 28. /1/ /изм. с Решение № 318/30.11.2006 г., изм. с Решение № 

55/08.03.2012 г./ Нарушителите на тази наредба се наказват с глоба, за физически 
лица от 50 до 1000 лева, а за еднолични търговци и юридически лица - с 
имуществени санкции от 200 до 5000 лева. При повторно нарушение по тази 
наредба – с глоба от 100 до 5000 лева - за физически лица, а за еднолични търговци 
и юридически лица – с имуществени санкции в размер от 400 до 10000 лева.  

/2/ /отм. с Решение № 318/30.11.2006.г./ 
 Чл. 29. /1/ Актовете за установяване на административните нарушения се 
съставят от органите на РПУ – Габрово или длъжностни лица от общинската 
администрация, упълномощени от кмета на община Габрово.  

/2/ За осигуряване контрола и спазването на разпоредбите на настоящата 
наредба, органите на РПУ – Габрово или длъжностните лица от общинската 
администрация, упълномощени от кмета на община Габрово, могат да дават на 
нарушителите задължителни писмени разпореждания.  

/3/ В задължителните писмени разпореждания по ал. 2 органите на РПУ или 
длъжностните лица от общинската администрация, упълномощени от кмета на 
община Габрово, посочват мерките и сроковете, в които следва да се изпълнят.  

Чл. 30. Наказателни постановления се издават от кмета на община Габрово 
или упълномощено от него длъжностно лице, въз основа на съставените актове за 
установяване на административно нарушение. 
 Чл. 31. Образуването на административно-наказателни производства за 
нарушения, съставянето на актовете, издаването, връчването и обжалването на 
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наказателните постановления, определянето на обезщетенията за причинените от 
нарушителите вреди, както и изпълнението на влезлите в сила наказателни 
постановления, става по реда и в сроковете на ЗАНН. 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

§. 1. По смисъла на тази наредба: 
1. /отм. с  Решение № 55/08.03.2012 г./ 

 2. "Търговец" е всяко лице, собственик, наемател, ползвател или управител на 
търговски обект, който продава или предлага за продажба стоки или предоставя 
услуги на потребител, както и производител или вносител, който продава или 
предлага за продажба стоки директно на потребител, следи или отговаря за 
извършването на търговската дейност.  

3. „Лице работещо в/на търговски обект /павилион, щанд, маса или др./” е 
всяко лице, което непосредствено предлага на клиента стока или услуга на 
съответния щанд, търговска маса, щендер или др.  

4. /отм. с  Решение № 55/08.03.2012 г./ 
5. /нова - Решение № 55/08.03.2012 г./ ”Район на търговски обект” е 

прилежащия тротоар на търговския обект, а там, където няма такъв, по дължина  на 
обекта и ширина 2 метра от него, включително и заетата от него площ за търговия на 
открито. 

§. 2. /отм. с  Решение № 55/08.03.2012 г./ 
 §. 3. В срок от три месеца от влизане в сила на настоящата наредба, всички 
функциониращи търговски обекти са длъжни да приведат дейността си в 
съответствие с изискванията на същата. 

§. 4. /изм. с Решение № 55/08.03.2012 г./ Издадените разрешения преди 
измененията, приети с решение № 55/08.03.2012 г. запазват своята сила до изтичане 
на 1 месец от влизане в сила на решението. За издаване на следващо разрешение, 
търговецът подава ново искане - декларация по общият ред упоменат в тази 
наредба.  

§. 5. Указания по прилагането на наредбата се дават от кмета на община 
Габрово. 
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  
 §. 6. Настоящата Наредба се издава на основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 
65 от Закона за защита на потребителите и за правилата за търговия и § 2 от 
Наредба за специализирана закрила на деца на обществени места.  

§.7. Тази наредба отменя Наредбата за търговската дейност на територията 
на община Габрово /приета с Решение № 68/27.04.2000 г., изм. и доп. с Решение № 
30/28.03.2002 г., Решение № 49 /18.04.2002 г., Решение № 57/27.03.2003 г. 
измененията публикувани на 27.05.2002 г., изм. Решение № 68/17.04.2003 г./ 
 §.8. /изм. с Решение № 55/08.03.2012 г./ Контролът по изпълнение на 
наредбата се възлага на началника на РУ Полиция – Габрово, Кмета на Община 
Габрово или упълномощени от тях лица. 
 §.9. Наредбата е приета с Решение № 139, Протокол № 10 на заседание на 
Общински съвет - Габрово, проведено на 15.07.2004 година и влиза в сила 3 дни 
след  публикуването й в местен вестник. 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
/изм. с Решение № 102/20.04.2006 г., 
изм. с  Решение № 55/08.03.2012 г./ 
 

ДО 
КМЕТА НА 
ОБЩИНА ГАБРОВО 
 

И С К А Н Е – Д Е К Л А Р А Ц И Я 
от 

наименование на търговеца:………...…………………………………………........................ 
представлявано от: …………………………………………….……………….......................... 
седалище: ……….…………адрес на управление: ……………………………..............…… 
ЕИК:…………………………………телефон:……………………............................................ 

 
На основание чл.15 от Наредба за реда и условията за провеждане на 

търговска дейност на територията на община Габрово, желая да ми бъде издадено 
разрешение за: 

Ползване на терен - общинска собственост за извършване на търговия на 
открито и поставяне на: 
……….……………………………………………………………………………………........…... 
……….…………………………………………………………………………………........……... 
за продажба на ................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................. 
на ............………………………………………....................................................................... 
заета площ: ………........ кв. м., за периода от ……….........…... до ……………………..... 
 

Прилагам оригинали/заверени копия от следните документи: 
1.Удостоверение от Агенция по вписванията или Декларация, че лицето е 

пререгистрирано  по ЗТР /Закон за търговския регистър/ с данни за ЕИК. 
2. Схема /извадка от кадастрален план/ за желаното разполагане  на подвижни 

съоръжения за търговия на открито. 
3. Декларация за наличие или липса на задължения към бюджета на Община 

Габрово. 
4. Следните допълнителни  документи: 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
 
ДЕКЛАРИРАМ, че разполагам с необходимите документи изисквани съгласно 

българското законодателство за извършване на съответната търговска дейност.  
ДЕКЛАРИРАМ, съгласието си и се задължавам да спазвам всички изисквания 

и условия на Наредбата за реда и условията за провеждане на търговска дейност на 
територията на Община Габрово и издаденото ми разрешение. 

 
 

Дата ……………………………      Подпис: .…………… 
гр. Габрово 
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         ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
       /ново – Решение № 55/08.03.2012 г./   

 
ДО 
КМЕТА НА 
ОБЩИНА ГАБРОВО 
 

И С К А Н Е – Д Е К Л А Р А Ц И Я 
от 

наименование на търговеца:………...…………………………………………............... 
представлявано от: …………………………………………….………………................. 
седалище: ……….…………адрес на управление: …………………………………….. 
ЕИК:…………………………………телефон:…………………….................................... 

 
На основание чл.15 от Наредба за реда и условията за провеждане на 

търговска дейност на територията на община Габрово желая да ми бъде издадено 
разрешение за: 
ползване на терен общинска собственост за поставяне на маси и столове за 
сервиране на открито към заведение за хранене и развлечение: 
Вид.................................................................................категория....................................... 
на  ………………………………………................................................................................... 
заета площ:………............ кв. м., за периода от …………......….. до ……………………... 
 

Прилагам оригинали/заверени копия от следните документи: 
1.Удостоверение от Агенция по вписванията или Декларация, че лицето е 

пререгистрирано  по ЗТР /Закон за търговския регистър/ с данни за ЕИК. 
2. Схема /извадка от кадастрален план/ за желаното разполагане  на подвижни 

съоръжения за търговия на открито. 
3. Декларация за наличие или липса на задължения към бюджета на Община 

Габрово. 
4. Следните допълнителни  документи: 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
 
ДЕКЛАРИРАМ, че разполагам с необходимите документи изисквани съгласно 

българското законодателство за извършване на съответната търговска дейност.  
ДЕКЛАРИРАМ, съгласието си и се задължавам да спазвам всички изисквания 

и условия на Наредбата за реда и условията за провеждане на търговска дейност на 
територията на Община Габрово и издаденото ми разрешение. 
 
 
Дата ……………………………      Подпис: .…………… 
гр. Габрово 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
/Предишното Приложение 2, изм. с 
Решение № 55/08.03.2012 г./  

 
О Б Щ И Н А    Г А Б Р О В О 

 
Р А З Р Е Ш Е Н И Е    № 

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ТЕРЕН - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЗА 
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВИЯ НА ОТКРИТО 

 
На основание чл.15, във връзка с чл.8, ал.4 и ал.5 от Наредба за реда и условията за 
провеждане на търговска дейност на територията на община Габрово и протокол No 
……... / .………... ..........г. на комисия назначена със заповед No ................. 

РАЗРЕШАВАМ: 
ползване на терен общинска собственост за извършване на търговия на открито на: 
 
наименование на търговеца:………...………………………………………….................... 
представлявано от: …………………………………………….………………...................... 
седалище: ……….…………адрес на управление: ………………………………………… 
ЕИК:…………………………………телефон:……………………......................................... 
За  поставяне 
на:……………..……………………………………………………………......…...................... 
............................................................................................................................................ 
За продажба на ................................................................................................................ 
на адрес:…………………………………….……………………………………………........…  
върху площ:…………… кв. м., за периода от ….…..……...… до ……….…...............…. 
 

ПРИ СЛЕДНИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ: 
1. Спазване разпоредбите на Наредба за реда и условията за провеждане на 

търговска дейност на територията на община Габрово.  
2. На основание чл.22 от наредбата, разрешението за ползване на терен 

общинска собственост може да бъде отнето от кмета на Община Габрово, по 
предложение на комисията по чл. 15, ал. 1 от наредбата, когато: терена не се 
използва по предназначение; не се използва от лицето, на което е предоставен; 
обществени нужди налагат това; съоръжението не е разположено на разрешеното 
място; съоръжението или прилежащия му район не се поддържат в добър 
естетически вид; не се заплащат дължимите такси, в определения с тази наредба 
срок. 

3. На основание чл. 23., ал. 1 от наредбата, разрешението губи своята правна 
сила с изтичането на срока, за който то е издадено, или с отнемането му. 

4. На основание чл. 23, ал. 2 от наредбата и в случаите по предходната точка,  
търговецът е длъжен да освободи заеманата площ в тридневен срок.  

5. При не освобождаване на общински терен в посочения в предходната точка 
срок, се пристъпва към освобождаване на същия, по съответния ред. 

6. Разрешението не може да се преотстъпва на други физически или 
юридически лица. 

7. Разрешението се съхранява от лицето, работещо в /на/ обекта по време на 
работа и се представя при поискване от съответните контролни органи. 

8. Заплащане на месечна/дневна такса в размер на ................... лв., при такса 
......... лв./кв.м, заплащана в определените с наредбата срокове.  

КМЕТ: 
/…………………/ 
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Запознат съм с условията и се задължавам стриктно да ги спазвам: 

………………………………………………………………………………................. 
                             /фирма, име, фамилия/                                   /подпис/              /дата/ 
 
Платена такса:         Заверка: 
заета площ …....кв.м.; пр. No…......…; за периода от …......... до ……....; кв. No …..….  
заета площ …....кв.м.; пр. No…......…; за периода от …......... до ……....; кв. No …..….  
…..…........  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13

 
        ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

/Предишното Приложение 3, изм. 
с Решение № 55/08.03.2012 г. 

 
О Б Щ И Н А   Г А Б Р О В О 

 
Р А З Р Е Ш Е Н И Е     № 

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ТЕРЕН - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, 
ЗА ПОСТАВЯНЕ НА МАСИ И СТОЛОВЕ ЗА СЕРВИВАРЕНЕ НА ОТКРИТО, КЪМ 

ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
 

На основание чл.15, във връзка с чл.11, ал.1 и ал.3 от Наредба за реда и 
условията за провеждане на търговска дейност на територията на община Габрово и  
протокол No ……… / ……… г. на комисия назначена със заповед No …………  

Р А З Р Е Ш А В А М 
ПОЛЗВАНЕ НА ТЕРЕН - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ПОСТАВЯНЕ НА МАСИ 
И СТОЛОВЕ ЗА СЕРВИВАРЕНЕ НА ОТКРИТО, ПРЕД ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
 
Вид  на заведението категория…………....................................................................... 
На.............…………………………………………………..….. Nо ...………......................  
заета площ: …...……   кв. м.,  за периода от ……………… до ..…............................. 
лице извършващо дейност в обекта ………………….……………….…………............ 
 ЕИК  :…………………, представлявано от: ............……………..…………………….... 
седалище: ………………………… адрес на управление: …........................................ 
телефон:……………….………......... 

ПРИ СЛЕДНИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ: 
1. Спазване разпоредбите на Наредба за реда и условията за провеждане на 

търговска дейност на територията на община Габрово.  
2. На основание чл.22 от наредбата, разрешението за ползване на терен 

общинска собственост може да бъде отнето от кмета на Община Габрово, по 
предложение на комисията по чл. 15, ал. 1 от наредбата, когато: терена не се 
използва по предназначение; не се използва от лицето, на което е предоставен; 
обществени нужди налагат това; съоръжението не е разположено на разрешеното 
място; съоръжението или прилежащия му район не се поддържат в добър 
естетически вид; не се заплащат дължимите такси, в определения с тази наредба 
срок. 

3. На основание чл. 23., ал. 1 от наредбата, разрешението губи своята правна 
сила с изтичането на срока, за който то е издадено, или с отнемането му. 

4. На основание чл. 23, ал. 2 от наредбата и в случаите по предходната точка,  
търговецът е длъжен да освободи заеманата площ в тридневен срок.  

5. При не освобождаване на общински терен в посочения в предходната точка 
срок, се пристъпва към освобождаване на същия, по съответния ред. 

6. Разрешението не може да се преотстъпва на други физически или 
юридически лица. 

7. Разрешението се съхранява от лицето, работещо в /на/ обекта по време на 
работа и се представя при поискване от съответните контролни органи. 

8. Заплащане на месечна/дневна такса в размер на ......................... лв., при 
такса ................. лв./кв.м, заплащана в определените с наредбата срокове.  

 
КМЕТ: 

           / …………… / 
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Запознат съм с условията и се задължавам стриктно да ги спазвам: 

………………………………………………………………………………………………… 
                             /фирма, име, фамилия/                                   /подпис/              /дата/ 
Платена такса:         Заверка: 
заета площ ………...кв.м.; пр. No….........; за периода от ……...... до …; кв. No …..…... 
заета площ ………...кв.м.; пр. No….........; за периода от ……...... до …; кв. No …..…... 
заета площ ………...кв.м.; пр. No….........; за периода от ……...... до …; кв. No …..…... 
заета площ ………...кв.м.; пр. No….........; за периода от ……...... до …; кв. No …..…... 
заета площ ………...кв.м.; пр. No….........; за периода от ……...... до …; кв. No …..…... 
заета площ ………...кв.м.; пр. No….........; за периода от ……...... до …; кв. No …..…... 
заета площ ………...кв.м.; пр. No….........; за периода от ……...... до …; кв. No …..…... 
заета площ ………...кв.м.; пр. No….........; за периода от ……...... до …; кв. No …..…... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


