
ИНСТРУКЦИЯ 

за контрол 

при  ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и 

улични платна 

I. Лицата, обслужващи дейността на пазара са длъжни: 

1. Да събират  таксите за ползване на търговската площ и наличната 

материално-техническа база на общинските пазари, съгласно цените, 

утвърдени с Наредба за определянето и администрирането на местните такси 

и цени на услуги, предоставяни от Община Първомай. 

2. При констатиране на нарушения, лицата, обслужващи дейността на пазара 

са длъжни да предприемат всички необходими действия за незабавното 

уведомяване на Кмета на Общината. 

II. Контрол по спазване  разпоредбите на инструкцията: 

1. Контролът по спазването на разпоредбите на тази инструкция и   действията 

на лицата, обслужващи дейността на общински пазари се осъществяват от 

ресорния заместник  кмет на Община Първомай, съгласно заповед РД-15-

609/20.11.2018г. или определени със заповед длъжностни лица от общинска 

администрация.  

2. Длъжностните лица имат право да извършват проверки на лицата, 

обслужващи дейността на пазарите, както и на лицата, които извършват 

търговска дейност на територията на пазарите. 

3. На Общинския пазар се ЗАБРАНЯВА:

3.1.Извършване на дейност в противоречие с нормативната уредба на 

страната и утвърдената Инструкция. 

3.2.Извършване на търговска или друга дейност без надлежно оформен 

документ, доказващ правото на такава дейност. 

3.3.Продажбата на стоки с недоказан произход или нарушение на 

екологичните, санитарно-хигиенните и ветеринарните изисквания. 

3.4.Извършване на търговска дейност без да са обявени по подходящ начин 

на видно място съответните цени. 

3.5.Озвучаването на търговските места над допустимото, с цел да не се 

пречи на другите търговци и гражданите на общината. 

3.6. Прокарването по земята на кабели за временно електрозахранване и 

озвучаването на търговските маси независимо от вида на стоките, които се 

продават. 



3.7. Предлагане на стоки и услуги с външен вид, опаковка, наименование 

или други белези, заблуждаващи потребителите относно качеството и други 

съществени потребителски свойства. 

3.8. Отдаването на наетите търговски площи на трети лица. 

3.9. Извършването на търговия на места извън общинския пазар. 

3.10. Да се преустройват самоволно съоръженията. 

         4. Упълномощените да извършват проверки длъжностни лица имат право: 

4.1. На свободен достъп в проверявания търговски обект. 

4.2. Да изискват необходимите документи, във връзка с осъществявания от 

тях контрол, както и касов бон за предоставените пазарни места. 

4.3. Да привличат експерти в съответната област, когато проверката е 

особено сложна и изисква специални знания. 

4.4. Да съставят актове за установяване на административни нарушения, 

съгласно чл. 61 и чл. 62 от Наредба за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община Първомай. 
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Кмет на Община Първомай 


