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 Проект и мотиви за приемане на Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 5 за организацията, реда и контрола на 
търговската дейност и услуги и защита на потребителите на 
територията на община Лозница. 

В съответствие с разпоредбата на чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за 
нормативните актове, чрез настоящото публикуване за обществена 
консултация, в законоустановения срок от 30 дни община Лозница дава 
възможност заинтересованите лица да направят своите предложения и 
становища по проекта на Наредба за изменение и  допълнение на Наредба 
№ 5 за организацията, реда и контрола на търговската дейност и услуги и 
защита на потребителите на територията на община Лозница на 
електронната поща obloznica@abv.bg/obshtina@loznits.bg  или в 
деловодството на общината на адрес: гр.Лозница, ул. „Васил Левски“ 6, 
фронт – офис, стая 103.        
 На основание чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове Ви 
представяме следните Мотиви за приемане на Наредба за изменение 
и допълнение на № 5 за организацията, реда и контрола на 
търговската дейност и услуги и защита на потребителите на 
територията на община Лозница: 

Наредба № 5 за организацията, реда и контрола на търговската 
дейност и услуги и защита на потребителите на територията на община 
Лозница е приета с Решение № 97 по Протокол № 8/04.05.2000 г., 
изменяна с последващи решения № 111 по Протокол № 20/06.12.2012 г., 
Решение № 35 по Протокол № 8/27.02.2020 г. на Общински съвет 
Лозница. В подзаконовия нормативен акт липсва разпоредба, 
регламентираща задължението за категоризация за определени търговски 
обекти по смисъла на наредбата, поради което възниква потребност от 
изменението и допълнението му в този аспект.  Причините, които 
налагат конкретизиране на материята в това отношение, са продиктувани 
на първо място от принципа за законност, ефективност, обективност и 
безпристрастност и не на последно място от необходимостта да бъдат 
парирани опитите за осъществяване на дейности по нерегламентиран и 
незаконосъобразен начин.   С това се цели затвърждаване 
принципите на отговорност и отчетност, както и осъществяване на 
дейност в интерес на обществото. Предлаганите изменения и допълнения 
в подзаконовия нормативен акт не противоречат на норми от по-висока 
йерархия и на европейското законодателство.     
   



ПРОЕКТ!!!! 

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за 
организацията, реда и контрола на търговската дейност и услуги и 

защита на потребителите на територията на община Лозница 
((Приета с Решение № 97 по Протокол № 8/04.05.2000 г., изм. с 

Решение № 111 по Протокол № 20/06.12.2012 г., изм. с Решение № 
35 по Протокол № 8/27.02.2020 г. на Общински съвет Лозница) 

§ 1. В чл.1 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал.2,т.2 след думата „развлечение“ се добавя в скоби 
„самостоятелни и прилежащи към места за настаняване; 

2. В ал.2,т.5  думите „и частни квартири“  се заменят с „къщи, стаи 
или апартаменти за гости“. 

§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Досегашният текст става ал. 1. 

2. Създава се ал. 2: 

„(2) Обектите по чл.1, ал.2, т.2 и т.5 подлежат на категоризиране по 
ред, определен в Закона за туризма и подзаконовите нормативни актове 
по неговото прилагане.“ 

§ 3. В чл. 43 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Досегашният текст става ал. 1. 

          2. Създава се ал. 2: 

         „(2) На физическо лице, което предоставя услуги в некатегоризиран 
обект по чл. 1, ал. 2, т.2 и т.5, се налага глоба от 500 до 5000 лв., съответно  
на юридически лица - имуществена санкция в размер от 1000 до 10 000 
лв.“ 

§ 4. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 5 за 
организацията, реда и контрола на търговската дейност и услуги и защита 
на потребителите на територията на община Лозница влиза в сила от деня 
на приемането й от Общинския съвет. 

 

 



 


