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Относно: Приемане на Наредба за търговската дейност на територията на Община 

Трявна  

 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

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 административните 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 кодекс.  

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 
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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. 

 

Настоящото предложение има характера и на доклад по смисъла на чл. 26, ал. 3 от 

Закона за нормативните актове.    

 

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет - Трявна да вземе следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37, ал. 3 от 

ЗНА, Общински съвет Трявна 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТРЯВНА 

 

РЕШИ: 

  

1. Отменя Наредба за търговската дейност на територията на Община Трявна, приета с 

Решение № 145 по Протокол № 11 от 28.10.2008 г. на Общински съвет- Трявна. 

1.1. Отмяната на наредбата влиза в сила в деня, в който решението на Общинския съвет 

се публикува на интернет страницата на Община Трявна.                        

2. Приема Наредба за търговската дейност на територията на Община Трявна                             

/Приложение № 1/.  

2.1. Приетата наредба влиза в сила в деня на публикуването й на интернет страницата 

на Община Трявна.   

 

Приложения: Проект на Наредба за търговската дейност на територията на Община 

Трявна, Мотиви за проект на Наредба за търговската дейност на територията на 

Община Трявна  

 

 

СИЛВИЯ КРЪСТЕВА 

кмет на Община Трявна 

 

Съгласувал: 

Адв. Галин Ненов 

юрист на Община Трявна 

  


