ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45
e-mail: obshtina@lyaskovets.bg, www.lyaskovets.bg

УВЕДОМЛЕНИЕ
ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО
ПО ИЗДАВАНЕ НА ОБЩ АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ РЕШЕНИЕ
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ
НА ПАЗАРА В С. ДЖУЛЮНИЦА, ОБЩ. ЛЯСКОВЕЦ И
ОТМЯНА НА РЕШЕНИЕ № 172/29.10.2020 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЯСКОВЕЦ
На основание чл. 66, ал. 1 във връзка с чл. 69, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от
Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Община Лясковец уведомява всички
заинтересовани лица, че открива производство по издаване на общ административен
акт – решение за определяне условията и реда за организиране и провеждане на пазара в
с. Джулюница, общ. Лясковец и отмяна на Решение № 172/29.10.2020 г. на Общински
съвет Лясковец. Заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта на решение за
определяне условията и реда за организиране и провеждане на пазара в с. Джулюница,
общ. Лясковец и отмяна на Решение № 172/29.10.2020 г. на Общински съвет Лясковец,
който е достъпен на официалната интернет страница на общината - www.lyaskovets.bg,
в секция Обяви.
В едномесечен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет
страница на общината, Община Лясковец приема предложения и становища относно
проекта на решение за определяне условията и реда за организиране и провеждане на
пазара в с. Джулюница, общ. Лясковец и отмяна на Решение № 172/29.10.2020 г. на
Общински съвет Лясковец. Формата за участие в производството по издаване на
посочения акт от страна на заинтересованите лица са писмени предложения и
възражения, които могат да бъдат представени на e-mail: obshtina@lyaskovets.bg или в
Центъра за информация и услуги на Община Лясковец, находящ се към настоящия
момент в зала 102 в се в СУ „Максим Райкович“, корпус II – западен вход, находящо се на
ул. „Манастирска“ № 1 в гр. Лясковец.
На основание чл. 66, ал. 2 от АПК Ви представяме следните съображения за
издаване на решение за определяне условията и реда за организиране и провеждане на
пазара в с. Джулюница, общ. Лясковец и отмяна на Решение № 172/29.10.2020 г. на
Общински съвет Лясковец.
Съображения за издаване на общия административен акт - решение за
определяне условията и реда за организиране и провеждане на пазара в с.
Джулюница, общ. Лясковец и отмяна на Решение № 172/29.10.2020 г. на Общински
съвет Лясковец:
1. Почти 30 години в с. Джулюница, общ. Лясковец, е традиция всяка неделя да се
организира изложение и търговия на селскостопанска продукция, придобило обществена
известност като „Традиционен неделен пазар”. С оглед новоприетия Закон за храните
(обн. ДВ бр. 52 от 9 юни 2020 г.) бе проведена процедура за регистрация на обекта и към
настоящия момент в Националния регистър на БАБХ – Регистър на обекти за обществено
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хранене и търговия на дребно с храни, сектор „Търговия на дребно с храни“ е вписан
обект за производство, преработка и/или дистрибуция с храни „Пазар“ в с. Джулюница,
общ. Лясковец. Със свое Решение № 172/29.10.2020 г. Общински съвет Лясковец
определи условията и реда за организиране и провеждане на пазара в с. Джулюница, общ.
Лясковец, прие одобрената от Главния архитект на Община Лясковец схема на „Пазар“ –
с. Джулюница и Система за управление на безопасността на храните, добри хигиенни и
търговски практики.
Поради усложняващата се епидемична обстановка, обявена с Решение № 325/
14.05.2020 г. на Министерския съвет, в резултат на разпространението на епидемията от
COVID-19 на територията на страната и с оглед защита живота и здравето на гражданите,
министърът на здравеопазването въведе различни временни противоепидемични мерки на
територията на Република България, вкл. и задължението на всички пазари, тържища и
базари да се създава организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от
най-малко 1,5 м. между посетителите, както и работещите и посетителите да носят
защитна маска за лице, считано от 29.10.2020 г. (съгласно Заповед № РД-01-626/
27.10.2020 г. на министъра на здравеопазването). От 29.10.2020 г. до настоящия момент с
оглед издаваните периодично от министъра на здравеопазването заповеди за въвеждане на
различни временни противоепидемични мерки на територията е в сила задължението на
всички пазари, тържища и базари да се създава организация за еднопосочно движение, а
определените с Решение № 172/29.10.2020 г. на Общински съвет Лясковец терени за
търговска дейност на пазара в с. Джулюница, съгласно схема, одобрена от Главния
архитект на Община Лясковец не позволяват да бъде организирано еднопосочно движение
на пазара, което води до предпоставки за нарушаване на въведените противоепидемични
мерки.
От друга страна, в общинска администрация на Община Лясковец са получени
множество сигнали относно реда за провеждането на пазара в с. Джулюница, а именно:
- сигнално писмо с рег. № 268р-000-8334/18.08.2021 г. от Районно управление на
МВР – Горна Оряховица, с което Кметът на Община Лясковец е уведомен, че при
изпълнение на служебните си задължения на територията на с. Джулюница и след
проведени разговори с жители на с. Джулюница, служители на Участък Лясковец при РУ
– Горна Оряховица са установили, че „…по време на провеждане на „традиционния
неделен пазар“ всяка седмица в неделя, поради голямото струпване на хора – търговци,
посетители и МПС в централната част на с. Джулюница, се създават предпоставки за
сериозни нарушения относно спазването на противоепидемичните мерки,
обществения ред и правилата на Закона за движение по пътищата (ЗДвП). Търговци
и посетители на пазара спирали и паркирали автомобилите си директно на тротоара
пред входните врати на жителите на с. Джулюница, както и от двете страни на
пътното платно, което правело движението и маневрирането на МПС по пътното
платно на ул. „Трети март“, ул. „Стефан Стамболов“, ул. „Александър Стамболийски“,
ул. „Панайот Волов“ и ул. „Васил Левски“ напълно невъзможно. Площад „Цар
Освободител“ в с. Джулюница бил напълно блокиран от всички страни от автомобили,
стоки и сергии, като при възникване на дадена ситуация, застрашаваща живота,
здравето и имуществото на хората, достъпът на специализиран автомобил на Спешна
помощ или автомобил на МВР, би бил невъзможен или силно затруднен…“;
- сигнално писмо с рег. № 268р-000-8549/24.08.2021 г. от Районно управление на
МВР – Горна Оряховица за извършена съвместна проверка за времето от 08:00 ч. до 12:00
ч. на 22.08.2021 г. на територията на с. Джулюница, общ. Лясковец, съвместно със
служители на ОДБХ, Кмета на Кметство с. Джулюница г-н Мариан Точев Атанасов и
служители на РУ - Горна Оряховица, при която отново е установено, че „…поради
голямото струпване на хора – търговци, посетители и МПС в централната част на с.
Джулюница, се създават предпоставки за сериозни нарушения относно спазването на
противоепидемичните мерки, обществения ред и правилата на ЗДвП. Поради
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липсата на обособен паркинг за МПС, търговци и посетители на пазара спират и
паркират автомобилите в непосредствена близост до сергиите и временно изградените
на пазара навеси от двете страни на пътното платно, което прави движението и
маневрирането на МПС в района на площад „Цар Освободител“, на ул. „Трети март“,
ул. „Стефан Стамболов“, ул. „Александър Стамболийски“, ул. „Сиракова“, ул.
„Панайот Волов“, ул. „Отец Паисий“, ул. „Черковна“ и ул. „Васил Левски“ напълно
невъзможно. Площад „Цар Освободител“ в с. Джулюница и прилежащите му улици,
упоменати от по-горе в централната част на селото, на които по схема съгласно
Решение № 172/2020 г. на Общински съвет Лясковец се разполага и провежда неделния
пазар са напълно блокирани от всички страни от автомобили, стоки и сергии, като при
възникване на ситуация застрашаваща живота, здравето и имуществото на хората
достъпът на специализиран автомобил на Спешна помощ или автомобил на МВР, би бил
невъзможен или силно затруднен… По време на провеждане на пазара в с. Джулюница
всяка неделя за времето от 07:00 ч. до към 13:00 ч. на площад „Цар Освободител“ и
прилежащите му улици в централната част на с . Джулюница се събират около 3-4
(три-четири) хиляди човека, които поради плътно наредените една до друга сергии,
маси, палатки и временно изградени навеси, без никаква дистанция между тях, трудно
се разминават един с друг, което създава предпоставки за формиране на големи групи
от хора плътно наредени едни зад други… Поради особено високите за сезона
температури около 40 градуса, както и липсата на съответни лица, упражняващи
контрол се създават предпоставки посетителите и търговците на пазара да не
ползват маски или други предпазни средства и е сериозна предпоставка за нарушение
на въведените противоепидемични мерки…“. Нещо повече - в процесното сигнално
писмо изрично е посочено, че: „…мястото на провеждане на „неделния пазар“ в
централната част на с. Джулюница и прилежащите му улици, съгласно схемата на
Решение № 172/29.10.2020 на Общински съвет Лясковец не е удачно, т.к. не позволява
спазване на противоепидемичните мерки. Създават се предпоставки за грубо
нарушаване на правилата и Закона за движение по пътищата, за възникване на причини
и условия застрашаващи здравето, живота и имуществото на търговците и
посетителите на неделния пазар в с. Джулюница, както и на жителите на с.
Джулюница, общ. Лясковец. Предвид това мястото на провеждане на „неделния
пазар“ в с. Джулюница може да бъде променено или ограничено в рамките само на
територията на площад „Цар Освободител“… като за времето от 08:00 ч. до 13:00 ч.
(работното време с клиенти на пазара) временно да бъде спряно движението на МПС в
района на провеждане на пазара на територията на пл. „Цар Освободител“ в с.
Джулюница, общ. Лясковец… “. С процесното сигнално писмо, издадено на основание чл.
66, ал. 2 от ЗМВР изрично е указано на Кмета на Община Лясковец да предприеме
мерки, гарантиращи контрола и спазването на наложените противоепидемични
мерки, обществения ред, живота и здравето на посетители, търговци и жители на с.
Джулюница при провеждане на Пазара в с. Джулюница, общ. Лясковец всяка неделя от
08:00 ч. до 13:00 ч.;
- Предложение на основание чл. 145, ал. 1, т. 6 от Закона за съдебната власт от
Районна прокуратура – гр. Велико Търново, Териториално отделение – Горна Оряховица,
заведено с вх. № ОА-02-4584/04.10.2021 г., за промяна на мястото на неделния пазар в
с. Джулюница, т.к. при извършена проверка по образувана преписка № 3805/2021 г. по
описа на ВТРП е установено, че: „…По време на „традиционния неделен пазар“ се
създават сериозни предпоставки за нарушения по ЗДвП и ППЗДвП. Допуснати са
нарушение по спазване на противоепидемичните мерки. Няма назначени лице от Община
Лясковец, които да осъществяват контрол по спазването им. Избора за място на
провеждането на пазара не е подходящо…“
С оглед тези факти и обстоятелства следва да бъдат преразгледани въпросите
относно условията и реда за организиране и провеждане на пазара в с. Джулюница, общ.
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Лясковец при условията на чл. 99 от АПК, като бъдат определени нови условия и ред за
организиране и провеждане на пазара в с. Джулюница, общ. Лясковец с цел спазване на
въведените от министъра на здравеопазването противоепидемични мерки, осигурявани на
обществения ред и гарантиране живота и здравето на посетители, търговци и жители на с.
Джулюница при провеждане на Пазара в с. Джулюница, общ. Лясковец всяка неделя от
08:00 ч. до 13:00 ч.
Постъпилите след приемане на Решение № 172/29.10.2020 г. от Общински съвет
Лясковец за провеждане на пазара в с. Джулюница, общ. Лясковец, многобройни сигнали
относно провеждането на пазара в с. Джулюница (сигнално писмо с рег. № 268р-0008334/18.08.2021 г. и сигнално писмо с рег. № 268р-000-8549/24.08.2021 г. от Районно
управление на МВР – Горна Оряховица и Предложение на основание чл. 145, ал. 1, т. 6 от
Закона за съдебната власт от Районна прокуратура – гр. Велико Търново, Териториално
отделение – Горна Оряховица, заведено с вх. № ОА-02-4584/04.10.2021 г.) представляват
нови факти след издаването на общия административен акт (Решение № 172/29.10.2020 г.
на Общински съвет Лясковец), които не са могли да бъдат известни на Общински съвет
Лясковец при приемането на въпросното решение. С оглед на изложеното, в настоящия
случай са налице основанията за възобновяване на производството по издаване на
Решение № 172/29.10.2020 г. на Общински съвет Лясковец по см. на чл. 99, т. 2 от АПК,
т.к. са открити нови обстоятелства от съществено значение за издаването на акта, които
2. Решението на Общински съвет Лясковец за определяне условията и реда за
организиране и провеждане на пазара в с. Джулюница, общ. Лясковец и за отмяна на
Решение № 172/29.10.2020 г. на Общински съвет Лясковец (с което са въведени
първоначалните условия и ред за организиране и провеждане на пазара в с. Джулюница)
представлява общ административен акт по смисъла на чл. 65 от АПК, т.к. има еднократно
правно действие и с него непосредствено се засягат права и законни интереси на
неопределен брой лица.
В Раздел II на Глава Пета от АПК законодателят е въвел правила, имащи за цел
даване публичност и възможност за участие на адресатите в процеса по издаването му, в
изпълнение на които Община Лясковец приема предложения и становища относно
проекта на решение за определяне условията и реда за организиране и провеждане на
пазара в с. Джулюница, общ. Лясковец и отмяна на Решение № 172/29.10.2020 г. на
Общински съвет Лясковец в едномесечен срок от публикуване на настоящото обявление
на интернет страница на общината.
Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА –
КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
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ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45
e-mail: obshtina@lyaskovets.bg, www.lyaskovets.bg

ПРОЕКТ!
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ЛЯСКОВЕЦ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ Д-Р ИВЕЛИНА ХАРАЛАМБИЕВА ГЕЦОВА –
КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
ОТНОСНО: Определяне условията и реда за организиране и провеждане на пазара
в с. Джулюница, общ. Лясковец и отмяна на Решение № 172/29.10.2020 г. на Общински
съвет Лясковец.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
1. Почти 30 години в с. Джулюница, общ. Лясковец, е традиция всяка неделя да се
организира изложение и търговия на селскостопанска продукция, придобило обществена
известност като „Традиционен неделен пазар”. С оглед новоприетия Закон за храните
(обн. ДВ бр. 52 от 9 юни 2020 г.) бе проведена процедура за регистрация на обекта и към
настоящия момент в Националния регистър на БАБХ – Регистър на обекти за обществено
хранене и търговия на дребно с храни, сектор „Търговия на дребно с храни“ е вписан
обект за производство, преработка и/или дистрибуция с храни „Пазар“ в с. Джулюница,
общ. Лясковец. Със свое Решение № 172/29.10.2020 г. Общински съвет Лясковец
определи условията и реда за организиране и провеждане на пазара в с. Джулюница, общ.
Лясковец, прие одобрената от Главния архитект на Община Лясковец схема на „Пазар“ –
с. Джулюница и Система за управление на безопасността на храните добри хигиенни и
търговски практики.
Поради усложняващата се епидемична обстановка, обявена с Решение № 325/
14.05.2020 г. на Министерския съвет, в резултат на разпространението на епидемията от
COVID-19 на територията на страната и с оглед защита живота и здравето на гражданите,
министърът на здравеопазването въведе различни временни противоепидемични мерки на
територията на Република България, вкл. и задължението на всички пазари, тържища и
базари да се създава организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от
най-малко 1,5 м. между посетителите, както и работещите и посетителите да носят
защитна маска за лице, считано от 29.10.2020 г. (съгласно Заповед № РД-01-626/
27.10.2020 г. на министъра на здравеопазването). От 29.10.2020 г. до настоящия момент с
оглед издаваните периодично от министъра на здравеопазването заповеди за въвеждане на
различни временни противоепидемични мерки на територията е в сила задължението на
всички пазари, тържища и базари да се създава организация за еднопосочно движение, а
определените с Решение № 172/29.10.2020 г. на Общински съвет Лясковец терени за
търговска дейност на пазара в с. Джулюница, съгласно схема, одобрена от Главния
архитект на Община Лясковец не позволяват да бъде организирано еднопосочно движение
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на пазара, което води до предпоставки за нарушаване на въведените противоепидемични
мерки.
От друга страна, в общинска администрация на Община Лясковец са получени
множество сигнали, относно провеждането на пазара в с. Джулюница, а именно:
- Сигнално писмо с рег. № 268р-000-8334/18.08.2021 г. от Районно управление на
МВР – Горна Оряховица, с което Кметът на Община Лясковец е уведомен, че при
изпълнение на служебните си задължения на територията на с. Джулюница и след
проведени разговори с жители на с. Джулюница, служители на Участък Лясковец при РУ
– Горна Оряховица са установили, че „…по време на провеждане на „традиционния
неделен пазар“ всяка седмица в неделя, поради голямото струпване на хора – търговци,
посетители и МПС в централната част на с. Джулюница, се създават предпоставки за
сериозни нарушения относно спазването на противоепидемичните мерки,
обществения ред и правилата на Закона за движение по пътищата (ЗДвП). Търговци
и посетители на пазара спирали и паркирали автомобилите си директно на тротоара
пред входните врати на жителите на с. Джулюница, както и от двете страни на
пътното платно, което правело движението и маневрирането на МПС по пътното
платно на ул. „Трети март“, ул. „Стефан Стамболов“, ул. „Александър Стамболийски“,
ул. „Панайот Волов“ и ул. „Васил Левски“ напълно невъзможно. Площад „Цар
Освободител“ в с. Джулюница бил напълно блокиран от всички страни от автомобили,
стоки и сергии, като при възникване на дадена ситуация застрашаваща живота,
здравето и имуществото на хората достъпът на специализиран автомобил на Спешна
помощ или автомобил на МВР, би бил невъзможен или силно затруднен…“;
- Сигнално писмо с рег. № 268р-000-8549/24.08.2021 г. от Районно управление на
МВР – Горна Оряховица за извършена съвместна проверка за времето от 08:00 ч. до 12:00
ч. на 22.08.2021 г. на територията на с. Джулюница, общ. Лясковец, съвместно със
служители на ОДБХ, Кмета на Кметство с. Джулюница г-н Мариан Точев Атанасов и
служители на РУ - Горна Оряховица, при която отново е установено, че „…поради
голямото струпване на хора – търговци, посетители и МПС в централната част на с.
Джулюница, се създават предпоставки за сериозни нарушения относно спазването на
противоепидемичните мерки, обществения ред и правилата на ЗДвП. Поради
липсата на обособен паркинг за МПС, търговци и посетители на пазара спират и
паркират автомобилите в непосредствена близост до сергиите и временно изградените
на пазара навеси от двете страни на пътното платно, което прави движението и
маневрирането на МПС в района на площад „Цар Освободител“, на ул. „Трети март“,
ул. „Стефан Стамболов“, ул. „Александър Стамболийски“, ул. „Сиракова“, ул.
„Панайот Волов“, ул. „Отец Паисий“, ул. „Черковна“ и ул. „Васил Левски“ напълно
невъзможно. Площад „Цар Освободител“ в с. Джулюница и прилежащите му улици,
упоменати от по-горе в централната част на селото, на които по схема съгласно
Решение № 172/2020 г. на Общински съвет Лясковец се разполага и провежда неделния
пазар са напълно блокирани от всички страни от автомобили, стоки и сергии, като при
възникване на ситуация застрашаваща живота, здравето и имуществото на хората
достъпът на специализиран автомобил на Спешна помощ или автомобил на МВР, би бил
невъзможен или силно затруднен… По време на провеждане на пазара в с. Джулюница
всяка неделя за времето от 07:00 ч. до към 13:00 ч. на площад „Цар Освободител“ и
прилежащите му улици в централната част на с . Джулюница се събират около 3-4
(три-четири) хиляди човека, които поради плътно наредените една до друга сергии,
маси, палатки и временно изградени навеси, без никаква дистанция между тях, трудно
се разминават един с друг, което създава предпоставки за формиране на големи групи
от хора плътно наредени едни зад други… Поради особено високите за сезона
температури около 40 градуса, както и липсата на съответни лица, упражняващи
контрол се създават предпоставки посетителите и търговците на пазара да не
ползват маски или други предпазни средства и е сериозна предпоставка за нарушение
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на въведените противоепидемични мерки…“. Нещо повече - в процесното сигнално
писмо изрично е посочено, че: „…мястото на провеждане на „неделния пазар“ в
централната част на с. Джулюница и прилежащите му улици, съгласно схемата на
Решение № 172/29.10.2020 на Общински съвет Лясковец не е удачно, т.к. не позволява
спазване на противоепидемичните мерки. Създават се предпоставки за грубо
нарушаване на правилата и Закона за движение по пътищата, за възникване на причини
и условия застрашаващи здравето, живота и имуществото на търговците и
посетителите на неделния пазар в с. Джулюница, както и на жителите на с.
Джулюница, общ. Лясковец. Предвид това мястото на провеждане на „неделния
пазар“ в с. Джулюница може да бъде променено или ограничено в рамките само на
територията на площад „Цар Освободител“… като за времето от 08:00 ч. до 13:00 ч.
(работното време с клиенти на пазара) временно да бъде спряно движението на МПС в
района на провеждане на пазара на територията на пл. „Цар Освободител“ в с.
Джулюница, общ. Лясковец… “. С процесното сигнално писмо, издадено на основание чл.
66, ал. 2 от ЗМВР изрично е указано на Кмета на Община Лясковец да предприеме
мерки, гарантиращи контрола и спазването на наложените противоепидемични
мерки, обществения ред, живота и здравето на посетители, търговци и жители на с.
Джулюница при провеждане на Пазара в с. Джулюница, общ. Лясковец всяка неделя от
08:00 ч. до 13:00 ч.;
- Предложение на основание чл. 145, ал. 1, т. 6 от Закона за съдебната власт от
Районна прокуратура – гр. Велико Търново, Териториално отделение – Горна Оряховица,
заведено с вх. № ОА-02-4584/04.10.2021 г., за промяна на мястото на неделния пазар в
с. Джулюница, т.к. при извършена проверка по образувана преписка № 3805/2021 г. по
описа на ВТРП е установено, че: „…По време на „традиционния неделен пазар“ се
създават сериозни предпоставки за нарушения по ЗДвП и ППЗДвП. Допуснати са
нарушение по спазване на противоепидемичните мерки. Няма назначени лице от Община
Лясковец, които да осъществяват контрол по спазването им. Избора за място на
провеждането на пазара не е подходящо…“
С оглед тези факти и обстоятелства следва да бъдат преразгледани въпросите
относно условията и реда за организиране и провеждане на пазара в с. Джулюница, общ.
Лясковец, като предлагам да бъдат определени нови условия и ред за организиране и
провеждане на пазара в с. Джулюница, общ. Лясковец с цел спазване на въведените от
министъра на здравеопазването противоепидемични мерки, осигурявани на обществения
ред и гарантиране живота и здравето на посетители, търговци и жители на с. Джулюница
при провеждане на Пазара в с. Джулюница, общ. Лясковец всяка неделя от 08:00 ч. до
13:00 ч.
2. Наред с изложените обстоятелства, настъпили в последните седмици, следва да
бъде отчетен и факта, че Решение № 172/29.10.2020 г. на Общински съвет Лясковец не е
обжалвано по съдебен ред, поради което е влязъл в сила административен акт и като такъв
подлежи на изпълнение. В Глава седма от АПК законодателят е регламентирал
изчерпателно процесуалните изисквания - предпоставки, компетентен орган и сроковете,
при които може да бъде отменен или изменен влязъл в сила индивидуален или общ
административен акт, с оглед формалната законна сила, с която се ползва влезлият в сила
и неоспорен пред съда административен акт.
Постъпилите след приемане на Решение № 172/29.10.2020 г. от Общински съвет
Лясковец за провеждане на пазара в с. Джулюница, общ. Лясковец многобройни сигнали
относно провеждането на пазара в с. Джулюница (сигнално писмо с рег. № 268р-0008334/18.08.2021 г. и сигнално писмо с рег. № 268р-000-8549/24.08.2021 г. от Районно
управление на МВР – Горна Оряховица и Предложение на основание чл. 145, ал. 1, т. 6 от
Закона за съдебната власт от Районна прокуратура – гр. Велико Търново, Териториално
отделение – Горна Оряховица, заведено с вх. № ОА-02-4584/04.10.2021 г.), представляват
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нови факти след издаването на общия административен акт (Решение № 172/29.10.2020 г.
на Общински съвет Лясковец), които не са могли да бъдат известни на Общински съвет
Лясковец при издаването му. Налице са основания за възобновяване на производството по
издаване на Решение № 172/29.10.2020 г. на Общински съвет Лясковец по см. на чл. 99, т.
2 от АПК, т.к. са открити нови обстоятелства от съществено значение за издаването на
акта, които не са могли да бъдат известни на административния орган при издаването му.
Възобновяването на производството по издаване на ненормативни (индивидуални и
общи) административни актове е процесуален способ в самостоятелно, отделно и
последващо административно производство да бъде преразгледан влязъл в сила
административен акт, когато се открият обстоятелства, представляващи основания за
възобновяване на производството по издаване на акта по смисъла на чл. 99 от АПК.
Възобновяване на производството по издаване на акта означава да се постави отново за
решаване въпрос, вече разрешен в хода на приключило административно производство. В
този смисъл възобновяването е преодоляване на формалната законна сила на
административните актове и своеобразно продължаване на административното
производство с ново поставяне на материалноправните въпроси, които са били основен
предмет на производството и са били решени с влязъл в сила административен акт.
В хипотезата на чл. 99, т. 2 от АПК, влязъл в сила индивидуален или общ
административен акт, който не е бил оспорен пред съда, може да бъде отменен или
изменен от непосредствено по-горестоящия административен орган, а ако актът не е
подлежал на оспорване по административен ред - от органа, който го е издал, когато се
открият нови обстоятелства или нови писмени доказателства от значение за издаването на
акта, които при решаването на въпроса от административния орган не са могли да бъдат
известни на страната в административното производство. Съгласно правната теория и
константната съдебна практика, нови факти от значение за издаване на акта могат да
бъдат само тези, които са настъпили след издаването на акта и които с обратна сила
променят правното значение на фактите, въз основа на които органът е взел решението си,
или отменят съществуването на тези факти.
С оглед на изложеното, считам че са налице основания за възобновяване на
производството по издаване на Решение № 172/29.10.2020 г. на Общински съвет Лясковец
по смисъла на чл. 99, т. 2 от АПК - открити са нови обстоятелства от съществено значение
за издаването на акта, които не са могли да бъдат известни на административния орган
при издаването на акта.
Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка със сигнално писмо с
рег. № 268р-000-8334/18.08.2021 г. и сигнално писмо с рег. № 268р-000-8549/24.08.2021 г.
от Районно управление на МВР – Горна Оряховица и Предложение на основание чл. 145,
ал. 1, т. 6 от Закона за съдебната власт от Районна прокуратура – гр. Велико Търново,
Териториално отделение – Горна Оряховица, заведено с вх. № ОА-02-4584/04.10.2021 г.,
при условията на чл. 99, т. 2 от Административнопроцесуалния кодекс и в изпълнение на
правомощията си по чл. 44, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, предлагам Общински съвет Лясковец да
вземе следното
РЕШЕНИЕ:
І. Общински съвет Лясковец дава съгласие за провеждане на Пазар в с.
Джулюница, общ. Лясковец, при следните условия:
1. Място на провеждане:
1.1. Пазарът в с. Джулюница ще се провежда на следните терените, отредени за
търговска дейност, съгласно схема, одобрена от Главния архитект на Община Лясковец, а
именно:
- площад „Цар Освободител“;
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- ул. „Стефан Стамболов“ от № 1 до № 6;
- ул. „Отец Паисий“ от № 4 до № 26.
1.2. Лицата, предлагащи храни, разполагат обектите си върху следните терени,
отредени за търговска дейност и отразени в одобрената от Главния архитект на Община
Лясковец схема:
- част от площад „Цар Освободител“;
- част от ул. „Отец Паисий“ – от дясната страна до № 4 и от лявата страна до № 6;
- част от ул. „Стефан Стамболов“ - от № 1 до № 6.
1.3. Лицата, предлагащи стоки, различни от храни, разполагат обектите си върху
следните терени, отредени за търговска дейност и отразени в одобрената от Главния
архитект на Община Лясковец схема:
- част от площад „Цар Освободител“ и
- част от ул. „Отец Паисий” – от лявата страна от № 6 до № 26.
2. Време на провеждане:
Пазарът в с. Джулюница ще се провежда всяка неделя от месеца с работно време с
клиенти: от 8:00 ч. до 13:00 ч.
Лицата, предлагащи стоки на пазара, могат да разполагат стоката си на
определените терени 30 минути преди началния час за работа с клиенти (т.е. от 7:30 ч.),
като са длъжни да освободят терените, на които са разположили своята продукция 30
минути след края на работното време с клиенти (т.е. до 13:30 часа).
3. Предлагани стоки:
На пазара в с. Джулюница могат да се предлагат следните видове стоки:
- Храни - пресни плодове и зеленчуци, подправки, семена и друга готова
продукция, пчелен мед, храни от неживотински произход, както и храни, предназначени
за директна консумация и предлагани на място;
- Стоки, различни от храни - селскостопански продукти от неживотински произход,
семена, посадъчен материал, цветя, промишлени стоки.
4. Лица, които имат право да предлагат стоки на пазара:
На пазара в с. Джулюница имат право да предлагат стоки регистрирани земеделски
производители и търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон (ТЗ), притежаващи
регистрация в ОДБХ.
5. Условия за предлагане на стоки на пазара:
На пазара в с. Джулюница могат да се предлагат стоки след заплащане на такса за
ползване на терен или съоръжение и представяне на документ, доказващ, че лицето
попада в групата на лицата, които имат право да предлагат стоки на пазара.
6. Ограничения в предлагането на стоки:
На пазара в с. Джулюница не могат да бъдат предлагани храни и стоки от
животински произход, птици и животни, както и дрехи втора употреба.
II. Общински съвет Лясковец приема одобрена от Главния архитект на Община
Лясковец Схема на „Пазар“ – с. Джулюница, общ. Лясковец.
III. Общински съвет Лясковец приема Система за управление на безопасността на
храните, добри хигиенни и търговски практики на „Пазар“ – с. Джулюница, общ.
Лясковец.
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IV. Общински съвет Лясковец възлага на Кмета на Община Лясковец
разработването и утвърждаването на Правила за провеждане на „Пазар“ – с. Джулюница,
общ. Лясковец.
V. Общински съвет Лясковец отменя свое Решение № 172/29.10.2020 г.
Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
Съгласувал юрисконсулт:
Д. Главнова
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СИСТЕМА
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ХРАНИТЕ,
ДОБРИ ХИГИЕННИ И ТЪРГОВСКИ ПРАКТИКИ
Предговор
Стандарт: ISO 22000 / част ДХТП
Основание за разработване: Закон за храните
Цел: Системата трябва да гарантира, че пазарът и обектите отговарят на
нормативните изисквания на Регламент (ЕО) № 852/2004.
Обект: Пазар в с. Джулюница, представляващ определена открита търговска площ,
разположена върху терени - публична общинска собственост – площад и улици:, съгласно
схема за пазар, одобрена от Главния архитект на Община Лясковец, оборудвана с търговски
маси - собственост на Община Лясковец. Обхватът и границите на отредената за пазар площ
са следните:
- площад „Цар Освободител“;
- ул. „Стефан Стамболов“ от № 1 до № 6;
- ул. „Отец Паисий“ от № 4 до № 26.
Терените, определени за пазар, според одобрената от Главния архитект на Община
Лясковец схема, са разделени на две зони: Зона за обекти, предлагащи храни и Зона за
обекти, предлагащи стоки различни от храни.
Лицата, предлагащи храни, разполагат обектите си върху следните терени:
- част от площад „Цар Освободител“;
- част от ул. „Отец Паисий“ – от дясната страна до № 4 и от лявата страна до № 6;
- част от ул. „Стефан Стамболов“ - от № 1 до № 6.
Лицата, предлагащи стоки, различни от храни, разполагат обектите си върху
следните терени:
- част от площад „Цар Освободител“ и
- част от ул. „Отец Паисий” – от лявата страна от № 6 до № 26.
Пазарът е с временен статут. Разкрива се за определен период от време (всяка неделя
от месеца, с работно време с клиенти: от 8:00 до 13:00 часа) върху имоти, които не са
отредени за пазар.
Предназначение: извършва се търговия на дребно с храни: пресни плодове и
зеленчуци, подправки, семена и друга готова продукция, пчелен мед, храни от
неживотински произход, както и храни, предназначени за директна консумация и
предлагани на място.
На пазара не могат да бъдат предлагани храни и стоки от животински произход,
птици и животни, както и дрехи втора употреба.
Организатор: Община Лясковец, представлявана от Кмета на Община Лясковец.
Община Лясковец предоставя на бизнес операторите срещу заплащане на
съответната такса следните съоръжения и терени:
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1. търговски маси , собственост на Община Лясковец;
2. терени за поставяне на преместваеми подвижни и/или временни обекти за
търговия на пресни плодове и зеленчуци, подправки, семена и друга готова продукция,
пчелен мед, храни от неживотински произход, както и преместваеми обекти за храни,
предназначени за директна консумация и предлагани на място.
3. терени за търговия с други стоки, различни от храни.
Документация по системата:
1. Решение на Общински съвет Лясковец за провеждането на пазара.
2. Наредба за организиране на търговската дейност на територията на Община
Лясковец;
3. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на
услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ;
4. Вътрешни правила за провеждане на пазара в с. Джулюница, утвърдени със
заповед на Кмета на Община Лясковец;
5. Схема на „Пазар“ – с. Джулюница, с указано местоположение за поставяне на
сергиите и терените, утвърдена от Гл. архитект на Община Лясковец;
6. Разрешения за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56, ал. 2 от Закона за
устройство на територията – при необходимост;
7. Документи за ползване на сергиите и терените - издават се предварително или в
деня на провеждане на пазара на земеделски производители и търговци, вписани в
регистъра на БАБХ;
8. Договор с юридическо или физическо лице за поддържане на хигиенно санитарното помещение, съоръжения и пазарната площ.
Организация за функциониране на пазара:
1. Търговски маси, които се предоставят за ползване срещу заплащане на
съответната такса: предназначени за търговия с пресни плодове и зеленчуци, подправки,
семена и друга готова продукция, пчелен мед, храни от неживотински произход.
2. Терени от общата площ, които се предоставят срещу заплащане на съответната
такса: за поставяне на временни преместваеми обекти (сергии, маси, рафтове, стелажи,
колички и др.), собственост на бизнес операторите, за търговия с пресни плодове и
зеленчуци, подправки, семена и друга готова продукция, пчелен мед, храни от
неживотински произход.
3. Терени от общата площ, които се предоставят срещу заплащане на съответната
такса: за поставяне на временни преместваеми и подвижни обекти (каравани, маркизи,
павилиони, колички, автомати и др.) за приготвяне на храни, предназначени за директна
консумация и предлагане на място.
4. Терени от общата площ, които се предоставят срещу заплащане на съответната
такса: за търговия с други стоки, различни от храни.
Съдържание:
ДХТП 1 Безопасност на водата
ДХТП 2 Поддръжка на контактните повърхности на обекти за дистрибуция на храни
ДХТП 3 Хигиена и здраве на бизнес операторите
ДХТП 4. Предпазване от кръстосано замърсяване
ДХТП 5. Поддръжка на хигиенни санитарни помещения и съоръжения
ДХТП 6. Управление на отпадъците
ДХТП 7. Обратна връзка и проследимост
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ДХТП 8. Борба с вредителите
ДХТП 9. Съхранение и използване на препарати
ДХТП 10. Спецификация на операторите
ДХТП 1. БЕЗОПАСНОСТ НА ВОДАТА
Целта е да се осигури снабдяване и използването на безопасна и чиста вода за
питейно-битови нужди. Водоснабдяването е осигурено от централен обществен
водопровод чрез ВиК „Йовковци” ООД - Велико Търново.
Водата трябва да отговаря на изискванията на Наредба № 9/16.03.2001 г. за
качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (Наредба № 9/16.03.2001 г.).
Задължения на ВиК „Йовковци” ООД - Велико Търново:
1. Отговаря за качеството и безопасността на водата и за поддръжка на
водопроводните инсталации и съоръжения за разпределение на питейната вода;
2. Провежда извършването на постоянен и периодичен мониторинг, предоставя
данните на РЗИ - Велико Търново и осигурява достъп на потребителите до адекватна и
актуална информация за качеството на питейната вода.
Задължения на Община Лясковец:
1. Отговаря за вътрешната разпределителна система, инсталирана в площите, на
които се организира пазара, за водочерпните кранове за питейна вода до арматурноводомерния възел. В площта определена за пазар са разположени 2 броя обществени чешми
за питейна вода.
2. Отговаря за органолептичния контрол на питейната вода, в началото на пазарния
ден за цвят, мътност, мирис и вкус. При нехарактерни резултати забранява ползването на
вода и спира търговските процеси, информира водоснабдителната организация и органите
на РЗИ.
3. При внезапно спиране на водата прекратява предлагането на стоки на пазара или
при възможност доставя вода в цистерна от друга зона на водоснабдяване, която
съответства на изискванията на Наредба № 9/16.03.2001 г.
4. Предлагането на стоки на пазара се възстановява, след като лабораторно изпитване
покаже съответствие на водата с изискванията на Наредба № 9/16.03.2001 г.
5. Отмивните води се отвеждат чрез уличната канализационна мрежа и нейните
съоръжения извън територията на селището.
ДХТП 2. ПОДДРЪЖКА НА КОНТАКТНИТЕ ПОВЪРХНОСТИ
НА ОБЕКТИ ЗА ДИСТРИБУЦИЯ НА ХРАНИ
Целта е да се избегне риска от замърсяване на храните от животни, вредители
и патогенни микроорганизми.
Бизнес операторите, наели терени от пазара, имат следните отговорности:
1. Осигуряват собствени преместваеми обекти за предлагане на храни, с контактни
повърхности, които да са здрави, лесни за почистване и дезинфекциране; да са изработени
от гладки, миещи се, устойчиви на корозия и нетоксични материали; да са конструирани и
поддържани в добро техническо състояние, така че да предпазват изложената храна от
запрашване, гризачи, насекоми и лоши атмосферни условия;
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2. Разполагат собствените си обекти само на определен от общината терен по
предназначение, като осигуряват дистанция помежду си от минимум 1,5 м. Забранява се
разполагането на обекти извън границите на площите определени в утвърдената от Главния
архитект на общината схема;
3. Поддържане на задоволително хигиенно състояние на обектите и прилежащите
терени, чрез периодично почистване, своевременно отстраняване отделените от дейността
им отпадъци и при необходимост измиване и дезинфекциране на контактните повърхности
на обектите с бактерицидни и/или вируцидни препарати;
4. Използване на подходящи нови и чисти опаковки (гаци, щайги, чували, кашони,
палети и други) с цел временно съхранение и предлагане на храните в насипно или
подредено състояние, така че да бъдат избегнати замърсяване и повреди.
Не се допуска поставянето на опаковките и храните върху платнища, текстилни или
хартиени постелки и директно на тротоарната или уличната настилка.
5. Използване на средства за предпазване на храните от вторично замърсяване по
време на предлагането им.
Община Лясковец има следните отговорности:
1. Осигурява на определената площ водоснабдяване и отвеждане на отпадните води.
2. Осигурява на определената за пазар площ, помещение за поддържане на лична
хигиена.
3. Осигурява съдове за събиране на отпадъци.
4. Отговаря за почистване, при необходимост - измиване и дезинфекция на пазарната
площ.
ДХТП 3. ХИГИЕНА И ЗДРАВЕ НА БИЗНЕС ОПЕРАТОРИТЕ
Целта е да не се допуска възможността за замърсяване на храните и
контактните повърхности от операторите.
Всяко лице, работещо в обект за дистрибуция на храни, подлежи на предварителни
и периодични медицински прегледи по реда на Наредба № 15 от 27 юни 2006 за здравните
изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за
деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или
търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони.
Лицата подлежат на задължителни предварителни и периодични медицински
прегледи с периодичност една календарна година, считана от датата на предходния преглед.
Резултатите от извършените медицински прегледи се регистрират в лична здравна книжка.
Личните здравни книжки на операторите се изискват за проверка, преди отдаване на сергии
и терени за дистрибуция на храни.
Операторите са длъжни да поддържат високо ниво на лична хигиена, да поддържат
ръцете си чисти и ноктите си ниско подрязани, да не извършват дейности, които биха
замърсили храните като хранене, пушене и др. Операторите са длъжни след посещаване на
санитарния възел да измиват, подсушават и дезинфекцират ръцете си.
Операторите с признаци на стомашно-чревни разстройства, възпалителни
заболявания на горните дихателни пътища и наранявания по кожата на ръцете, както и тези,
които са били в контакт с други заболели, не участват в дистрибуция на храни.
При обявяване на инфекциозни болести, които могат да повлияят върху
безопасността на храните и/или здравето на потребителите, всички оператори използват
еднократни ръкавици и защитни маски, които се подменят през два часа.
4

ПАЗАР с. Джулюница
Дистрибуция на сурови зеленчуци, пресни плодове и подправки
Издание 01
Версия 02
Дата на въвеждане: …..11.2021

СУБХ
Страница 5 от 8

Община Лясковец осигурява хигиенно санитарно помещение за поддържане на
адекватна лична хигиена, оборудвано с течаща вода, съоръжения и средства за измиване на
ръцете, при необходимост и дезинфекция на ръцете, както и поставянето на подвижни
съоръжения за хигиена и дезинфекция на ръцете на посетителите, разположени на
подходите към терените , определени за предлагане на храни.
ДХТП 4. ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ КРЪСТОСАНО ЗАМЪРСЯВАНЕ
Целта е да не се допуска вторично замърсяване на храните чрез пренасяне на
замърсители между или по време на дейността.
Проектирането и разположението на търговските обекти за храни трябва да
позволява ефективно поддържане на добрите хигиенни практики. Зоната за обекти,
предлагащи храни да е обособена и отделена от зоните за обекти, предлагащи стоки,
различни от храни, да е водоснабдена с питейна вода, отпадните води да се отвеждат чрез
изградената улична канализация, да има функциониращо санитарното помещение за лична
хигиена, да са подсигурени достатъчно контейнери за хигиенното съхранение на негодни
за консумация вещества и отпадъци (течни или твърди).
Община Лясковец организира:
1. Регламентиране площта на пазара и обозначаването му чрез информационни
табели;
2. Ограничаване струпването на хора пред сергиите, чрез ситуирането на сергиите и
осигуряване на дистанция от минимум 1,5 м. между бизнес операторите;
3. Да осъществява контрол върху достъпа на потребители.
4. Доставката на храни и разполагането на обектите върху наетите терени да се
извършва не по-рано от 30 минути преди обявения начален час;
5. Предоставяне на сергии и терени за ползване на бизнес оператори, които са
видимо здрави, с добра лична хигиена и декларират, че притежават актуална здравна
книжка.
6. Осигуряване на условия и средства за спазване на лична хигиена и дезинфекция
на пазара.
Бизнес операторите осигуряват:
1. Собствени обекти за предлагане на храни с контактни повърхности, които да са
здрави, лесни за почистване и дезинфекциране; изработени от гладки, миещи се, устойчиви
на корозия и нетоксични материали; конструирани и поддържани в добро техническо
състояние, за да се избегне риска от замърсяване, по-специално от животни и вредители;
2. Средства за предпазване на храните от вторично замърсяване по време на
предлагането им;
3. Лични предпазни средства;
4. Спазване на лична хигиена;
5. Средства за дезинфекция на ползваните обекти.
ДХТП 5. ПОДДРЪЖКА НА ХИГИЕННИ САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ
И СЪОРЪЖЕНИЯ
Целта е да се осигурят условия за поддържане на адекватна лична хигиена на
бизнес операторите и потребителите.
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Задължения на Община Лясковец:
1. Проверява изправността на санитарното помещение и хигиенните съоръжения и
провежда дейности по поддържането им в техническа изправност при експлоатация.
2. Осигурява водоснабдяване, съоръжение и средства за измиване и дезинфекция на
ръцете.
3. Осигурява средства и препарати за измиване и дезинфекция на помещението.
4. Осигурява лице, наето на договор, за осъществяване на процедури по почистване,
измиване и дезинфекция.
Процедурите по почистване, отстраняване на отпадъците, измиване и дезинфекция
се извършват периодично – преди началото на пазарния ден, през два часа и в края на
пазарния ден.
При почистването на помещението трябва да се започне отзад и отгоре, и да се
продължи надолу и напред. Първо се обират паяжините, мухълът, ако има образуван такъв,
и накрая пода от където се обират замърсяванията. Кошчетата се освобождават от
отпадъците и застилат с чист найлонов плик. На почистване подлежат и прилежащите
площи около санитарното помещение. Почистването се извършва сухо или мокро чрез
измитане и забърсване с метли, четки и бърсалки.
За измиване се използват разтвори на сапунени препарати и чиста течаща вода.
Първо се почистват санитарния фаянс, стените, вратите и накрая мивката. За различните
повърхности се ползват различни средства. След измиване повърхностите се изплакват.
За дезинфекция се използват бактерицидни, вируцидни и фунгицидни препарати.
Препаратите се нанасят чрез фино напръскване с аерозол. Задължително условие е цялата
повърхност да бъде напълно умокрена с дезинфектант. Третираната повърхност се оставя
да изсъхне. Не трябва да се пръскат осветителните тела! Крановете на мивката, бравите и
електрическите ключове се обтриват с дезинфекциращи мокри кърпи, които след
използване се събират и изхвърлят в кошовете за отпадъци. Подът и сифоните се заливат с
5% разтвор на хлорен препарат.
Лицето, отговарящо за поддръжката на санитарното помещение, трябва
задължително да използва лични предпазни средства. Личните предпазни средства за
еднократна употреба се изхвърлят в съдовете, определени за отпадъци. След сваляне на
личните предпазни средства ръцете задължително се измиват с вода и сапун и се
дезинфекцират.
ДХТП 6. УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
Целта е да не се допуска замърсяване на храните, контактните повърхности
на обектите и прилежащите терени чрез отпадъците.
Бизнес операторите:
1. Осигуряват съдовете или полиетиленови торби за временно събиране на течни и
твърди отпадъци, отделени по време на дейността им;
2. Не допускат натрупване на отпадъци в прилежащите към обектите терени и
своевременното ги изнасят до общинските контейнери за събиране на битови отпадъци.
Община Лясковец:
1. Осигурява необходимите съдове за събиране на битови отпадъци;
2. Контролира съоръженията и съдовете за изправност и чистота;
3. Осигурява почистване на пазара от отпадъци;
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4. Организира транспортирането на отпадъците за депониране.
ДХТП 7. ОБРАТНА ВРЪЗКА И ПРОСЛЕДИМОСТ
Целта е при възникнала опасност за здравето на потребителите да се проследи
цялата партида, от която е регистриран опасният продукт и да се изтегли от пазара.
Безопасността на храните и изтеглянето им от пазара е ангажимент на операторите.
Бизнес операторите, които предлагат пресни плодове и зеленчуци, подправки,
семена и друга готова продукция, пчелен мед и храни от неживотински произход,
разработват собствена система за отчетност, с която гарантират и декларират:
1. произхода на храните, които произвеждат и дистрибутират;
2. вида и количеството на добитите и налични храни;
3. вида и количеството на реализираните храни, мястото и дата на реализация.
Бизнес операторите, които приготвят храни, предназначени за директна консумация
и предлагане на място, прилагат собствен план за проследимост на храните, който е на
разположение в обекта по регистрация за проверка от компетентния орган.
Община Лясковец:
1. Изисква:
- легитимиране на производителите със заверена регистрационната карта на
земеделски производител, а на търговците - документ за регистрация или единен
идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър и регистъра на
юридическите лице с нестопанска цел;
- обозначаване (чрез поставяне на табела) произхода на храните с трите имена и
адрес за физически лица или съответно наименование, седалище и адрес на управление за
юридически лица.
2. Съхранява копие на документа, с който отдава сергия или терен за ползване. В
документа се записват дата, трите имена и адрес за физически лица или съответно
наименование, седалище и адрес на управление за юридически лица, както и групите храни,
които предлага оператора, съгласно регистрацията в ОДБХ.
3. При установена заплаха или реална опасност за здравето на потребителите
информира операторите, обществеността и контролните органи.
4. Съдейства на оператора опасните храни да се поставят под наблюдение докато
бъдат унищожени и за тяхното унищожаване.
ДХТП 8. БОРБА С ВРЕДИТЕЛИТЕ
Целта е да не се допуска в района на пазара жизнена дейност и замърсяване от
гризачи и насекоми.
Община Лясковец:
1. Не допуска струпване и задържане на отпадъци на пазара, като осигурява
достатъчно на брой контейнери с капаци за временно съхранение и организира
своевременно им извозване.
2. Контролира канализационната мрежа и съоръжения да са покрити с решетки.
3. Сключва договор с едноличен търговец или юридическо лице, регистрирани по
Търговския закон и специализирани в областта на дератизация (при инвазия на гризачи) и
дезинсекция (при инвазия на насекоми и през летните месеци). Същите подсигуряват
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нужните средства, препарати и антидоти, определят площта за обработка и разработват
план за действие. Всяка обработка се регистрира с протокол, в който се отбелязва датата и
мястото, използвания препарат, количество и начина на нанасяне. Дератизацията и
дезинсекция се извършват в предходните дни.
ДХТП 9. СЪХРАНЕНИЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРЕПАРАТИТЕ
Община Лясковец:
1. Упълномощава лице, което да отговаря за купуване, съхранение и
разпространение на препарати за измиване и дезинфекция.
2. Купува и приема препарати само когато са в оригинална, цяла опаковка, облепена
с четлив етикет. Следи за годността на препарата и изисква разрешително за използване в
обекти от хранително-вкусовата промишленост, сертификат, търговски документ и
инструкция за ползване. Всеки закупен препарат се записва във входящ дневник.
3. Всички бактерицидни, вируцидни и фунгицидни препарати се съхраняват
заключени. Шкафът, в които се съхраняват препаратите, е облепен със списък на
съхраняваните препарати и съответните антидоти.
4. Препаратите се използват само по предназначение. Достъпът до тях е ограничен.
Прилагането им се осъществява след проведен инструктаж по безопасност. Всеки препарат
се отпуска в количество нужно само за конкретния ден.
ДХТП 10. СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ОПЕРАТОРИТЕ
Бизнес оператори, които предлагат храни, трябва да притежават актуална
регистрация в ОДБХ.
Бизнес операторите, които имат право да предлагат пресни плодове и зеленчуци,
подправки, семена и друга готова продукция, пчелен мед, храни от неживотински произход
са: регистрирани земеделски производители и търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския
закон (ТЗ), наели търговски сергии или терени, или получили разрешение за поставяне на
преместваеми обекти по чл. 56, ал. 2 от Закона за устройство на територията.
Бизнес оператори, които могат да приготвят храни, предназначени за директна
консумация и предлагане на място са: търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон,
наели терени или получили разрешение за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56, ал.
2 от Закона за устройство на територията.
Утвърдил: ..........................................
(д-р Ивелина ГецоваКмет на Община Лясковец)
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