
ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
за промени в “Наредба за пазарите на територията на Столична община” 

 

 

Цел: ясно изразяване на ангажиментът на Столична община, записан в стратегическия 

документ “Визия за София” за насърчаване на фермерските пазари. 

 

Обосновка: Включването на термина “фермерски пазари” в Наредбата, ще разграничи 

спецификата на тази дейност от всички други търговски дейности (особено от панаири 

и събори) и ще има ясно изразена възможност за двете структури Общински 

дружества и Районни кметове да прилагат Наредбата и в случаите, когато искат да 

насърчават създаването на фермерски пазари. До момента, никой в тези структури не 

е сигурен какви стъпки да предприеме за да започне такава дейност. 

 

Дефинициите за “фермерски пазар” и специфичните изисквания и правила за 

провеждането им могат да бъдат уредени със Заповед на Кмета на Столична община, 

което е посочено в чл.6.(3) т.6.  

 

НАСТОЯЩ ТЕКСТ ПРЕДЛАГАМЕ 

Чл. З. Пазарите на територията на СО 
са: 
1. (изм. - Решение No 756 по Протокол 
No 26 от 11.12.2008 г.) съобразно 
градоустройствения им статут: 
а) с постоянен статут - разкрити върху 
имоти, отредени за пазар по реда на 
ЗУТ; 
б) с временен статут - разкрити за 
определен период от време върху имоти, 
които не са отредени за пазар. 
 
2. съобразно предназначението им: 
а) универсални; 
б) специализирани. 
 
3. съобразно срока на съществуването 
им: 
а) безсрочни; 
б) за определен срок; 
в) в определен ден от седмицата. 
 
4. специфични места за извършване на 
търговска дейност - панаири и 
събори. 
 

(добавяне на фермерски пазари в т.4) 
Чл. З. Пазарите на територията на СО 
са: 
1. (изм. - Решение No 756 по Протокол 
No 26 от 11.12.2008 г.) съобразно 
градоустройствения им статут: 
а) с постоянен статут - разкрити върху 
имоти, отредени за пазар по реда на 
ЗУТ; 
б) с временен статут - разкрити за 
определен период от време върху имоти, 
които не са отредени за пазар. 
 
2. съобразно предназначението им: 
а) универсални; 
б) специализирани; 
в) фермерски. 
 
3. съобразно срока на съществуването 
им: 
а) безсрочни; 
б) за определен срок; 
в) в определен ден от седмицата. 
 
4. специфични места за извършване на 
търговска дейност - фермерски пазари, 
панаири и събори. 
 
МОТИВИ:  



- да се акцентира върху различната 
специфика на ФП и да се разграничат от 
панаири и събори;  
 

Чл. 4. (изм. - Решение № 756 по 
Протокол № 26 от 11.12.2008 
г.)Организатор на общински пазар може 
да бъде: 
1. еднолично търговско дружество, 
собственост на Столична община. 
2. кмет на район, в случаите по чл. З, т. 
З, б. "в" и т. 4. 

Тук да се добави:  
Чл. 4. (изм. - Решение № 756 по 
Протокол № 26 от 11.12.2008 
г.)Организатор на общински пазар може 
да бъде: 
1. еднолично търговско дружество, 
собственост на Столична община. 
2. кмет на район, в случаите по чл. З, т. 
З, б. "в" и т. 4. 
3. Самостоятелно юридическо лице по 
възлагане на кмет на район в случаите 
по чл. 3, т.1б); т.2в); т. 3 в), т.4 – 
фермерски пазари   

Чл. 6. (1) (изм. - Решение No 756 по 
Протокол No 26 от 11.12.2008 г.) 
Общинските пазари с временен статут, 
за определен срок, в определен ден от 
седмицата и специфичните места за 
извършване на търговска дейност - 
панаири, събори се откриват със заповед 
на кмета на Столична община, въз 
основа на мотивирано предложение от 
кметовете на райони или общинските 
едноличните търговски дружества, 
управляващи пазари. 
 

(добавяне на “фермерски пазари”) 
Чл. 6. (1) (изм. - Решение No 756 по 
Протокол No 26 от 11.12.2008 г.) 
Общинските пазари с временен статут, 
за определен срок, в определен ден от 
седмицата и специфичните места за 
извършване на търговска дейност - 
фермерски пазари, панаири, събори се 
откриват със заповед на кмета на 
Столична община, въз основа на 
мотивирано предложение от кметовете 
на райони или общинските едноличните 
търговски дружества, управляващи 
пазари. 
 
МОТИВИ:  
- да се акцентира върху различната 
специфика на ФП и да се разграничат от 
панаири и събори;  
 

Чл. 6.  
(З) (изм. - Решение No 756 по Протокол 
No 26 от 11.12.2008 г.) Със заповедта по 
ал. 1 се определят: 
1. организаторът на пазара; 
2. предназначението; 
3. местоположение, площ и точни 
граници; 
4. срок за съществуване на пазара; 
5. работно време за търговска дейност, 
зареждане и почистване - 
съобразно изискванията за опазване на 
обществения ред и спокойствието на 
гражданите; 

(добавяне на условие за фермерски 
пазари да се добавят специфични 
изисквания, които са утвърдени от 
Кметът на Столична община) 
Чл. 6.  
(З) (изм. - Решение No 756 по Протокол 
No 26 от 11.12.2008 г.) Със заповедта по 
ал. 1 се определят: 
1. организаторът на пазара; 
2. предназначението; 
3. местоположение, площ и точни 
граници; 
4. срок за съществуване на пазара; 
5. работно време за търговска дейност, 



6. други специфични изисквания. зареждане и почистване - 
съобразно изискванията за опазване на 
обществения ред и спокойствието на 
гражданите; 
6. други специфични изисквания, като за 
фермерски пазари се прилагат 
специфични изисквания, които са 
утвърдени от Кметът на Столична 
община. 
 
МОТИВИ:  
- необходимо е да се въведе стандарт и 
минимални изисквания към фермерските 
пазари, за да се, че участниците 
наистина са производители, продуктите 
наистина са фермерски и не на последно 
място безопасността на пазарите. 

Чл.6. (4)  
(4) (нова - Решение No 756 по Протокол 
No 26 от 11.12.2008 г.) Пазарите по 
чл. 3, т. 3, буква "б" се разкриват за срок 
не по-дълъг от 3 години. При доказана 
необходимост от съществуването на 
пазара, срокът може да бъде 
продължаван с издаване на нова 
заповед на кмета на Столичната община. 
 

(промяна от 3 години на 6 години) 
Чл.6. (4)  
(4) (нова - Решение No 756 по Протокол 
No 26 от 11.12.2008 г.) Пазарите по 
чл. 3, т. 3, буква "б" се разкриват за срок 
не по-дълъг от 6 години. При доказана 
необходимост от съществуването на 
пазара, срокът може да бъде 
продължаван с издаване на нова 
заповед на кмета на Столичната община. 
 
МОТИВИ:  
- специфично за ФП е, че в него участват 
много на брой производители/ 
контрагенти, съответно рентабилността 
се постига по-бавно и изисква повече 
време за да се развият икономически 
жизнеспособни отношения - 
производител-потребител и 
производител-организатор.  

Чл. 20.  
(2) (отм. - Решение No 516 по Протокол 
No 83 от 13.07.2006 г., нова - 
Решение No 756 по Протокол No 26 от 
11.12.2008 г.) Срокът за отдаване под 
наем: на обекти и терени на общинските 
пазари не може да бъде по-дълъг от три 
години, а на масите за сергийна търговия 
- от една година. 
 

(добавя се изключението за фермерски 
пазари)  
Чл. 20.  
(2) (отм. - Решение No 516 по Протокол 
No 83 от 13.07.2006 г., нова - 
Решение No 756 по Протокол No 26 от 
11.12.2008 г.) Срокът за отдаване под 
наем: на обекти и терени на общинските 
пазари не може да бъде по-дълъг от три 
години, на масите за сергийна търговия - 
от една година, а на терени, на които се 
организира фермерски пазар - не повече 
от шест години. 

 

 



 


