
 

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА 
ЗА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА  

МОТИВИ 

 

1. Причини, които налагат приемане на нова наредба 

 

Наредбата за търговската дейност на територията на Община Трявна е приета от Общински 

съвет Трявна през 2008 г. 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. 

Съгласно чл. 2, ал.2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и 

административен контрол върху стопанската дейност, държавните органи и органите на 

местното самоуправление осъществяват административно регулиране и административен 

контрол върху стопанската дейност в съответствие с принципите и целите на този закон.  

След влизането в сила на Закона административниte органи, както и органите на местното 

самоуправление предприемат действия съобразно своята компетентност за внасянето на 

промени във всички заварени подзаконови нормативни актове, чиито разпоредби противоречат 

на този закон и не са издадени в изпълнение на друг закон. 

Съгласно чл. 5, ал.2 и ал.3 от Закона за ограничаване на административното регулиране и 

административен контрол върху стопанската дейност административният орган не може да 

изисква предоставяне на информация или документи, които са налични при него или при друг 

орган, а ги осигурява служебно за нуждите на съответното производство. В административните 

производства по чл. 4, ал. 1 от закона наличието или липсата на факти и обстоятелства могат да 

се удостоверяват с писмени декларации, които административният орган е длъжен да приеме. 

За деклариране на неверни данни в декларацията деклараторът носи наказателна отговорност 

по чл. 313 от Наказателния кодек 

В Закона за защита от шума в околната среда /ЗЗШОС/ е създаден нов чл.16б, касаещи 

администрирането и заявяването на работно време на обектите. Разпоредбата на чл.16б, ал.1 от 

ЗЗШОС предвижда: „Физическите лица,юридическите лица и едноличните търговци 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. 

С оглед необходимостта от задължителна правна регламентация чрез подзаконов нормативен 

акт и с оглед защитата интересите на Община Трявна, както и на търговците извършващи 

търговска дейност на територията на общината, е необходимо да се приеме нова наредба. 

 

2. Целите, които се поставят 

Чрез приемането на Наредбата се изпълнява задължението на общината да има приета от 

Общинският съвет наредба. 

Да се уредят редът и условията за откриването и функционирането на търговските обекти и 

търговията на открито на територията на Община Трявна в съответствие с действащата 

нормативна уредба от по високо ниво. 

Да се осигури защита на потребителите и условия за лоялна конкуренция в търговската 

дейност, опазване на обществения ред и здравето на гражданите. 

 

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

Необходимите финансови средства за прилагане на  проекта за Наредба за търговската 

дейност на територията на Община Трявна, ще се покриват от таксите, които се събират за 
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администриране на услугите. 

 

4. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива 
Избягване на противоречие между разпоредбите на местния подзаконов нормативен акт с 
нормативните актове от по-висока степен. 
Приемане на законосъобразни решения от Общински съвет-Трявна. 

С приемането на наредбата се постига обективност, прозрачност и справедливост при  

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 

 

Предлаганият проект на нова Наредба е в съответствие с разпоредбите на Европейската харта 

за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя 

и не противоречи на актовете на Европейския съюз. Не бе установено настоящият проект на 

Наредба да противоречи на правото на Европейския съюз. 

 

Адв. Галин Ненов 

Юрист 

  

 


