
 
ПРОЕКТ! 

 
 
ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ГР. ЗАВЕТ 

 

 ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
От Ахтер Сюлейманов Велиев – Кмет на Община Завет 

 
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за организация и управление на общинския 

пазар 
 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 
Предстои откриване на общинския пазар гр. Завет, поради което е необходимо 

да приемем правния ред за функционирането и управлението му. Такъв правен ред не е 
създавана в нашата община, тъй като досега не сме имали общински пазар.  
 С Наредба за организация и управление на общинския пазар ( Наредбата) се 
уреждат редът и условията за функционирането на общинските пазари  на територията 
на община Завет, с цел да се гарантира законосъобразността и дейността им и да се 
защитят интересите на гражданите. 
 
 Причини, които налагат приемането: 

Необходимост от създаване на нов местен нормативен документ, свързан с 
управлението и вътрешния ред на общинския пазар, реда и условията за предлагане на стоки в 
съответствие с нормативната уредба в Община Завет. 

 
Целите, които се поставят: 

 Равноправни и изгодни условия за разгръщане на свободна стопанска инициатива на 
производители и търговци и осъществяване на лоялна конкуренция между тях. 

 Оптимална организация на търговията на общинския пазар. 
 По-добър ред и законност на общинския пазар и осъществяване на ефикасен контрол по 

спазване нормативните актове на компетентните разпоредителни органи. 
 
Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба: 
Към настоящия момент не са необходими финансови средства за прилагането на новата 

уредба.  
 
Очаквани резултати от прилагането: 

Да улесни и насърчи извършването на стопанската дейност на територията на Община Завет. 
 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 
Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на 

Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско 
законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя. 

Проектът на настоящата Наредба за организация и управление на общинския пазар и 
докладът към него, предвид изискванията на чл. 26,ал. 3 от Закона за нормативните актове ( 
ЗНА)  e  публикуван на интернет страницата на община Завет  на www.zavet_ob@zavet-bg. като 
срокът за отправяне на предложения и становища по проектите е 30 дена. 

Предвид гореизложеното предлагам, Общинският съвет да разгледа и вземе следното 
 

 
 
 
 



 
 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

 На основание чл. 76, ал.3 и чл.77 от АПК във връзка с чл. 21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от 
ЗМСМА, чл. 7, ал. 2 и чл. 8 от ЗНА 

 
 РЕШИ: 

 
 1. Приема Наредба за организация и управление на общинския пазар, съгласно 

приложение № 1, неразделна част от настоящото решение. 
 2. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 

управител на Област Разград  в 7 – дневен срок от приемането му. 
 

 Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му 
пред Административен съд гр. Разград по реда на  АПК. 

 
 
Приложение: Проект на Наредба за организация и управление на общинския пазар. 

 
 
 
Вносител, 
 
АХТЕР ВЕЛИЕВ 
Кмет на Община Завет 
 
 
 
Съгласувал: 
Нурай Мехмед, юрисконсулт 
 
Изготвил: 
Ст.експерт ”ОСОПИХД”,  Назен Кула 


