
Н А Р Е Д Б А  
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ  

НА АМБУЛАНТНА ТЪРГОВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА 
НА ОБЩИНА БУРГАС  

 
Приета по т. 6 от Протокол № 14 от 28. 10. 2004г. 

 
ГЛАВА ПЪРВА  

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и реда за извършване на 
амбулантна търговия на територията на Община Бургас.  

 
Чл. 2 (1) Амбулантната търговия на територията на Община Бургас се 

извършва само на места, определени по схема, одобрена от Главния архитект 
на Общината. Схемата на местата за извършване на амбулантна търговия се 
изготвя от главните специалисти (архитекти) към териториалните дирекции 
при Община Бургас.  

(2) Кметът на Общината може, по своя преценка, да определи 
допълнителни места за амбулантна търговия, по повод национални, 
общоградски празници или други обществено значими поводи.  

(3) Освен в случаите на ал. 2, се забранява и не се издават разрешителни 
за извършване на амбулантна търговия по улиците и тротоарите на 
ул.”Александровска” и “Богориди”, площад “Гаров”, площад “Тройката”, 
пред обществени сгради, музеи, паметници на културата, в тревни площи, 
както и пред уличната регулация на урегулирани поземлени имоти- частна 
собственост, освен с разрешение на собствениците. 

  

ГЛАВА ВТОРА  
ИЗДАВАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА 
ИЗВЪРШВАНЕ НА АМБУЛАНТНА ТЪРГОВИЯ. 

ПРЕМАХВАНЕ НА ОБЕКТИТЕ ЗА АМБУЛАНТНА 
ТЪРГОВИЯ  

 
Раздел І  

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ  
ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АМБУЛАНТНА ТЪРГОВИЯ  



 
Чл. 3. (1) Разрешение за извършване на амбулантна търговия на 

територията на Община Бургас се издава, въз основа на молба от 
заинтересованото лице.  

(2) Към молбата задължително се прилагат следните документи:  
1. Нотариално заверено копие от документ за самоличност или копие от 
документ за съдебна регистрация и съдебно удостоверение за актуално 
състояние на търговеца, в оригинал или нотариално заверено копие, с 
дата на издаване предхождаща с не повече от тридесет дни датата на 
подаване на молбата;  
2. Нотариално заверени копия на документи, удостоверяващи данъчна 
регистрация и БУЛСТАТ;  
3. Нотариално заверени копия на санитарни разрешения - при продажба 
на стоки, за които се изискват такива;  
4. Документ за платена административна такса за разглеждане на 

молбата, съгласно действащата Тарифа на Община Бургас за местните такси 
по Закона за местните данъци и такси; 

5. други документи, на които лицето се позовава. 
 
Чл. 4 (1) Разрешението за извършване на амбулантна търговия се 

издава от Кмета на Община Бургас или упълномощени от него лица. 
(2) Разрешението се издава за срок до 1 (една) година. 
(3) В разрешението задължително се посочват следните данни: 

 - Данните от личната карта на лицето или наименование, седалище и 
адрес на управление и лицето което представлява търговеца; 
 - мястото на извършване на амбулантната търговия; 
 - срок на разрешението; 
 - вид на стоките, с които ще се търгува; 
 - време за извършване на амбулантната търговия; 
 - начин на извършване на амбулантната търговия (на сергия, от 
превозно средство и др.) 

(3) Разрешението, респективно отказът, се издават в едномесечен срок, 
считано от датата на подаване на молбата. 

 
Чл. 5. За издадените разрешения се води нарочен регистър 

“Амбулантна търговия”, от длъжностно лице, определено със заповед на 
Кмета на Община Бургас. 

 
Чл. 6 (1) За ползване на улици, площади, панаири, пазари и други 

подобни, за амбулантна търговия, лицата, получили разрешение по реда на 



тази Наредба, дължат такса в размер, определен с действащата Тарифа за 
местните такси по Закона за местните данъци и такси, приета от Общински 
съвет – Бургас. 

(2) Таксите се дължат за посочения в разрешението период и се 
заплащат месечно, но не по-късно от 5 дни преди започване на месеца. 

(3) Таксите за разрешения за извършване на амбулантна търговия за 
период до един месец се заплащат най-късно при получаване на 
разрешението. 

 

Раздел ІІ 
ОТНЕМАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА 

АМБУЛАНТНА ТЪРГОВИЯ. 
ПРЕМАХВАНЕ НА ОБЕКТИТЕ ЗА АМБУЛАНТНА 

ТЪРГОВИЯ 
 

Чл.7. (1) Кметът на Община Бургас или упълномощени от него лица, издават 
заповед за отнемане на разрешението за извършване на амбулантна търговия 
в следните случаи: 
 - при неизпълнение на задълженията, предвидени в разрешението за 
поставяне; 
 - при неплащане на дължимите такси повече от един месец; 
 - при извършване на амбулантна търговия извън разрешеното място. 
 

(2) Непосредствено след влизане в сила на заповедта по чл.7, ал.1 и в 7-
дневен срок от изтичане срока на разрешението за извършване на амбулантна 
търговия, лицето, на 

което е издадено разрешението или лицето, което ползва или държи 
обекта – сергия, палатка и др. подобни, е длъжно да го демонтира и премахне 
за своя сметка и да предаде на Община Бургас мястото, върху което е била 
извършвана амбулантната търговия във вида, в който го е получило. 

(3) В случаите, когато срокът на разрешението е изтекъл или същото е 
отнето при условията и по реда на чл.7, ал.1, както и в случай на извършване 
на амбулантна търговия без разрешение и обектите – сергия, палатка и др. 
подобни, не бъдат премахнати доброволно по реда на чл.7, ал. 2, същите 
подлежат на принудително премахване.  

(4) Процедурата по принудително премахване на обектите– сергия, 
палатка и др. подобни, започва със съставяне на констативен протокол (акт) 
за административно нарушение, издаден от длъжностни лица от общинската 
администрация, определени със заповед на Кмета на Община Бургас. Когато 



нарушителят е известен, но не може да се намери или след покана не се яви за 
съставяне на акта, актът се съставя и в негово отсъствие. Актът се връчва на 
нарушителя, който може да подаде възражение в 3-дневен срок. Ако същият 
не може да бъде намерен на адреса, посочен в разрешението или ако е 
неизвестен, актът се поставя на информационното табло в съответната 
териториална дирекция при Община Бургас и се счита за връчен от датата на 
поставянето му на таблото. Така направеното съобщение се удостоверява в 
служебна бележка с подписите на две длъжностни лица от общинската 
администрация. Служебната бележка се прилага към съответната преписка.  

(5) Принудителното премахване на обекти за амбулантна търговия се 
извършва със заповед, издадена от Кмета на Община Бургас или 
упълномощени от него лица.  

(6) Заповедите за отнемане на разрешение или премахване се съобщават 
на лицата, на които е издадено разрешението, по реда на ГПК. В случай, че 
лицето не бъде намерено за връчване на заповедта по ал.1 или ал. 5 на адреса, 
посочен в разрешението, екземпляр от заповедта се поставя на 
информационното табло на съответната териториална дирекция на Община 
Бургас, на чиято територия са извършва амбулантната търговия и заповедта 
се счита за валидно връчена от датата на поставянето й на таблото. Така 
направеното съобщение се удостоверява в служебна бележка с подписите на 
две длъжностни лица от общинската администрация. Служебната бележка се 
прилага към съответната преписка.  

(7) Ако заповедта за премахване не се изпълни доброволно в 
определения в нея срок, тя се изпълнява принудително от служителите на 
Дирекция “Отбранително-мобилизационна подготовка и обществен ред”, при 
Община Бургас, самостоятелно или съвместно с лица, на които това е 
възложено по договор с Община Бургас.  

(8) Разходите по принудителното премахване са за сметка на 
нарушителя. 

  

ГЛАВА ТРЕТА  
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ  

 
Чл. 8 (1) При осъществяване на амбулантна търговия на територията на 

Община Бургас не се допуска:  
1. продажбата на стоки с неустановен произход;  
2. ползването на зелени площи, тротоари и други места, 

предназначени за общо ползване, извън определеното с разрешението място;  



3. създаването на пречки за достъп до съоръжения на 
електроразпределителната, топлофикационната, ВиК, и телефонни мрежи и 
до пожарните хидранти и други елементи на техническата инфраструктура;  

4. закриването, повреждането или унищожаването на маркировката 
на електроразпределителни, топлофикационни, ВиК, телефонни съоръжения 
и пожарните хидранти и други елементи на техническата инфраструктура.  

Чл. 9. (1) Лицето, на което е издадено разрешение за извършване на 
амбулантна търговия е длъжно да поддържа чистотата в и около 
определеното му място за амбулантна търговия.  

(2) Лицето, на което е издадено разрешение за извършване на 
амбулантна търговия е длъжно след приключване на дейността си, 
ежедневно, да освобождава мястото, върху което е разположен обекта му.  

(3) Зареждането на обектите за амбулантна търговия и товаро-
разтоварни работи за тях се извършва във времето, определено със заповед на 
Кмета на Община Бургас, при спазване на изискванията за осигуряване на 
обществения ред и спокойствието на гражданите. 

  

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА  
КОНТРОЛ И САНКЦИИ  

 
Чл. 10. (1) Контролът по спазване разпоредбите на тази наредба се 

осъществява от Кмета на Община Бургас или упълномощени от него 
служители от общинската администрация.  

(2) Директорите на териториалните дирекции упражняват ежедневен 
контрол върху дейността на лицата, извършващи амбулантна търговия на 
територията на съответната дирекция.  

Чл. 11. За нарушение на разпоредбите на тази наредба на виновните лица 
се налага глоба, а на едноличните търговци и юридическите лица– 
имуществена санкция от 50 до 500 лева.  

Чл. 12. (1) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от 
длъжностни лица, определени от Кмета на Община Бургас.  

(2) Наказателните постановления се издават от Кмета на Община Бургас, 
или упълномощено от него длъжностно лице.  

(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и 
изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на 
Закона за административните нарушения и наказания.  

 
 
 
 



ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА  
 

По смисъла на тази наредба амбулантна търговия е търговията на 
дребно на публични места /улици, площади, панаири, пазари и други 
подобни/, определени от общините и извършвана:  

 1. в и от превозни средства;  
 2. на сергии, палатки и други подобни.  

 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  

 
§ 1. Лицата, извършващи амбулантна търговия на територията на 

Община Бургас са длъжни в двумесечен срок да приведат дейността си в 
съответствие с изискванията на тази наредба.  

 
§ 2. Изпълнението на тази наредба се възлага на Кмета на Община 

Бургас и на Директорите на териториалните дирекции при Община Бургас.  
 
§ 3. Настоящата наредба се издава на основание чл.65 от Закона за 

защита на потребителите и за правилата за търговия.  
 
§ 4. Наредбата е приета от Общински съвет - гр.Бургас с решение № 6 

по протокол № 14 от 28.10.04 г.  
 


