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 І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Чл.1. Настоящият правилник се издава на основание решение N 54 от 

03.02.2000г на ОбС гр. Две могили. Този правилник регламентира дейността и 

правилата за организация и управление на общински пазари в Община Две могили 

и е задължителен за спазване от всички лица, осъществяващи дейност на 

територията на общината. 

 Чл.2. С правилника се определят основните правила, права и задължения на 

наемателите, реда за ползване на търговските площи, обекти и имущество и 

тяхното опазване, зареждането на обекти и търговски маси, работно време на 

пазарите, поддръжане и хигиена, движение и паркиране на автомобили, санкциите 

за нарушаване на установения ред и др. 

 Чл.3. Основни цели на правилника са да създаде: 

а/ равноправни условия за разгръщане на свободна стопанска инициатива на 

производители и търговци и осъществяване на лоялна конкуренция между тях; 

 б/ оптимална организация на търговската дейност на територията на 

общината; 

 в/ по-добър ред и законност в управлението и осъществяването на ефикасен 

контрол по спазване на нормативните документи; 

 г/ гаранция за защита на потребителите. 

 Чл.4. С оглед на задоволяване на социалните потребности на населението на 

общината и в зависимост от възможностите на терена и изискванията за спазване на 

хигиенните, технологични и други норми на пазарите в общината, общинският и 

кметските пазари се обособяват като универсални, сезонни и временни. 
 

 ІІ. ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА НА ПАЗАРИТЕ 

 Чл.5 Дейността на ”Общински пазари” е отдаване под наем на открити и 

закрити специализирани търговски площи и оборудване, както и други дейности. 

 Чл.6. Обхват на дейността на общинските пазари включва: търговия на 

обработена и необработена селскостопанска продукция от растителен произход; 

цветя; мед и пчелни продукти; хранителни и нехранителни продукти от местно 

производство и внос; живи животни и птици; посадъчен материал; промишлени 

стоки; стоки втора употреба; занаятчийски услуги. 

 Чл.7. Предлаганите стоки на пазара трябва да бъдат придружени с 

необходимите документи в съответствие с хигиенните и санитарни норми, както и с 

нормите на безопасност при употреба от производителите. 

 Чл.8. С решение N....../............2000г на ОбС Две могили се разкриват 

следните общински и кметски пазари: 

 а/ общински пазар Две могили - всеки ден; 

 б/ кметски пазар  Кацелово - неделя; 

 в/ кметски пазар Баниска - сряда и четвъртък; 

 г/ кметски пазар Чилнов - сряда; 

 д/ кметски пазар Батишница - понеделник; 

 е/ кметски пазар Бъзовец - сряда и четвъртък; 

 ж/ кметски пазар Помен - петък; 

 з/ кметски пазар Каран Върбовка - вторник; 
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 и/ пазар Острица - четвъртък; 

 й/ пазар Могилино - петък. 

 Чл.9 Продажбите се извършват по свободно определяеми цени. 

 Чл.10. Управителят на ”Общински пазар” Две могили сключва договор с 

търговци и производители за осъществяване на дейността. 
 

 ІІІ. СТОПАНИСВАНЕ И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТИ 

  Чл.11. Община Две могили изгражда необходимата материално-техническа 

база, която е собственост на Общината и се стопанисва от Общината. 

 Чл.12. Закритите площи и търговските маси се отдават под наем, съгласно 

приета Наредба на Общински съвет. 

 Чл.13. Търговски маси на територията на ”Общински пазар” могат да 

ползват всички физически и юридически лица, отговарящи на следните условия: 

 а/ физически лица - да са производители на селскостопанска продукция; 

 б/ юридически лица - да са регистрирани по ТЗ или Закона за кооперациите, 

за което представят удостоверение за регистрация от съда, документ за данъчна 

регистрация, удостоверение по БУЛСТАТ. 

 Чл.14. Търговските маси се предлагат за абонаментно ползване за срок от 

един месец, както следва: 

 1. за абонати от предходния месец - заявяват желанието си за удължаване на 

срока, като до първо число включително, си подновяват абонамента за съответния 

месец. 

 2. всички желаещи да ползват търговски маси на ”Общински пазар” Две 

могили се записват при управителя на обекта до края на всеки календарен месец; 

 3. предимство при ползване на търговски маси имат инвалиди, 

производители на селскостопанска продукция и местни производители на стоки и 

услуги. 

 Чл.15. Всеки абонат е длъжен до 10,00 часа да заеме масата си, след което 

губи правото си на ползване за деня върху нея, а търговската маса се предоставя на 

друго лице срещу ежедневно заплащане. 

 Чл.16. Заплащането на цената за ползване на търговска маса става през 

първите два работни дни на текущия месец, съгласно ценоразпис, утвърден от 

Общински съвет Две могили. 
 

 ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧИТЕ НА СТОКИ И 

УСЛУГИ 

 Чл.17. Наемателите имат право: 

 1. да наемат по установения  ред площи и съоражения /маси/; 

 2. да извършват продажби на стоки, съгласно специализацията на сектора на 

пазара; 

 3. да ползват безплатно питейна вода, контейнери и кофи за смет; 

 4. да търсят съдействието н управителя на пазара при констатиране на 

кражби и повреждане на инвентара; 

 Чл.18. Наемателите са задължени: 

 1. да ползват предоставеното им имущество с грижа на добри стопани; 

 2. да предлагат само добри стоки, отговарящи на изискванията за качество по 

БДС и други нормативни актове; 

 3. да обозначават на видно място цената на всяка изложена стока; 
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 4. да извършват продажбите чрез фискални касови апарати; 

 5. да продават екологично чиста продукция; 

 6. продавачи на гъби и билки да поставят на видно място табелки с трите си 

имена и адрес и необходимите документи и разрешителни; 

 7. да поддържат хигиената до обектите и масите си, да почистват и изхвърлят 

отпадъците от търговската си дейност на определените за целта места; 

 8. да не заготвят и мият продукцията си на територията на пазара и около 

него; 

 9. да не извършват продажби на територията на пазара от моторни превозни 

средства. Това да става само на определените за целта места; 

 10. да не организират и провеждат на територията на пазара хазартни игри; 

 11. да ползват само изправни измервателни уреди, съобразени с изискванията 

на ”Стандартизация и метрология”; 

 12. не се допуска продажба на месо и месни продукти, мляко и млечни 

продукти, алкохол и цигари на открито; 

 13. да не извършват продажби на стоки на територията на общинските пазари 

положени на земята /походни легла или други/. Стоките да са положени на маси и 

тараби; 

 14. да не извършват продажби на стоки от ръка или от чанти, разнасяни от 

търговци. 

 Чл.20. Наемателят няма право да разширява предоставената му площ и да 

преустройва или премества отдаденото му съоражения без съгласието на 

управителя на пазара. 
 

 V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ ПАЗАР ГРАД ДВЕ 

МОГИЛИ 

 Чл.21. Персоналът на ”Общински пазар” Две могили е длъжен: 

 1. да поддържа и стопанисва материално-техническата база; 

 2. да оказва пълно съдействие на наемателите; 

 3. да оказва съдействие на контролните органи при извършване на проверки; 

 4. да организира поддържането на реда и чистотата на пазара, както и 

технческото състояние на обектите и съораженията; 

 5. да контролира спазването  на настоящия Правилник от участниците в 

пазара; 

 6. да осигури охраната на материално-техническата база на общинския пазар; 

 7. да информира по подходящ начин търговците и гражданите за настоящия 

правилник и вътрешния ред на пазара. 

 Чл.22. Служителите на ”Общински пазар” Две могили имат право: 

 1. при системни нарушения на Правилника за вътрешния ред да съставят 

констативен протокол  и да не подновят правото на ползване на търговската маса, 

площ или обект на територията на пазара; 

 2. да отстранят всеки случай на нелоялна конкуренция на територията на 

общинския пазар; 

 3. да упражняват контрол по задълженията на продавачите и наемателите при 

установяване на нарушения. 
 

 VІ. ТРАНСПОРТИРАНЕ, РАЗТОВАРВАНЕ И ПОДРЕЖДАНЕ НА  

СТОКИТЕ 
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 Чл.23.1. Влизането на МПС н района на пазара се разрешава само за 

извършване на товаро-разтоварни работи, свързани с дейността на продавача; 

 2. не се разрешава паркирането на МПС в района на пазара; 

 3. стоките се транспортират, разтоварват и складират в подходящ амбалаж, 

който след освобождаването му се изнася извън района на пазара. 
 

 VІІ. САНКЦИИ ПРИ НАРУШАВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА 

 Чл.24.1. Контрол по изпълнението на Правилника за вътрешния ред по 

организация и управление на ”Общински пазар” Две могили се осъществява от 

управителя на пазара. 

 2. При системни нарушения от страна на наемателите, управителят съставя 

констативен протокол. 

 3. Нарушителят се лишава от право да осъществява дейността си. Договорът 

за наем на открити и покрити площи се прекратява без предизвестие от момента на 

съставяне на протокола по реда, предвиден в договора. 

 4. Ползването на търговски маси с абонамент се прекратява от момента на 

съставяне на протокола. 

 5. При нарушения по този правилник, търговците се наказват с глоби до 50 

лв. 

 6. Общински съвет възлага изпълнението и контролът по този правилник за 

кметствата и кметските наместничества съответно на кметовете и кметските 

наместници. 

 

 Настоящият правилник влиза в сила от датата на приемането му от 

Общински съвет гр. Две могили. 

 

 

 

 

 


