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ДОКЛАД 

ОТ  

ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД 

 

 
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за реда и условията за извършване на търговска 

дейност на територията на община Ботевград. 

 

Мотиви за приемане на Наредба за реда и условията за извършване на търговска 

дейност на територията на община Ботевград: 

 

1. Причини, които налагат приемането.  

С Решение №751/31.05.2019 г. по адм. дело №305/2019 г. на Административен съд – 

София област е отменена Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на 

територията на община Ботевград, която е приета с Решение №118/28.04.2005 г. на ОбС – 

Ботевград (наричан по-долу за краткост ОбС) и изм. с Решения №45/28.02.2008 г. и 

№199/26.05.2008 г. на ОбС. С оглед това обстоятелство е необходимо да се приеме нова 

Наредба, която да урежда реда и условията за извършване на търговска дейност на 

територията на община Ботевград и да е съобразена с приложимото законодателство, както и 

развиващите се обществени отношения в тази сфера. 

 

2. Цели, които се поставят.  

 С настоящия проект на Наредба се цели обществените отношения в сферата на 

търговската дейност на територията на община Ботевград да бъдат регламентирани и 

регулирани по начин, съответстващ на нормативните актове от по-висока степен, съобразен с 

обществените потребности към настоящия момент и осигуряващ защита на потребителите и 

условия за лоялна конкуренция. 

 

 3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на проекта на Наредбата.  

Не са необходими допълнителни финансови средства с оглед прилагането на  

предлагания проект на Наредба. 

 

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.  

 

Наредбата ще осигури защита на потребителите и ще създаде условия за лоялна 

конкуренция, при максимално опростени и бързи процедури в интерес на всички субекти на 

търговската дейност на територията на община Ботевград. 
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5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.  

Предлаганият проект на Наредба за реда и условията за извършване на търговска 

дейност на територията на община Ботевград е изготвен в съответствие с нормативните актове 

от по-висока степен, както и с актовете на европейското законодателство в това число - в 

съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и 

директивите на Европейската общност, свързани с тази материя. 
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