ВЪТРЕШEН РЕД НА ПАЗАРНИТЕ ПЛОЩАДКИ, СТОПАНИСВАНИ ОТ
"ПАЗАРИ"-ЕООД – ВАРНА

ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА
РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ И ПЛОЩИ
ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ПАЗАРНИТЕ ПЛОЩАДКИ
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ
ДРУГИ
РАЗДЕЛ I.
ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА
Чл.1 "ПАЗАРИ"-ЕООД - Варна стопанисва пазарните площадки на територията на
гр.Варна, предоставени в оперативно управление от Община Варна.
Чл.2 "ПАЗАРИ"-ЕООД - Варна предоставя на фирми и производители необходимите
условия за извършване на търговска дейност - търговски обекти, търговски и складови
площи, павилиони, сергии, измервателни уреди и др.
I. РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ
НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ И ПЛОЩИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА
ДЕЙНОСТ НА ПАЗАРНИТЕ ПЛОЩАДКИ
Чл.1 Право да извършват търговска дейност на пазарните площадки имат всички
физически и юридически лица, след представяне на съответните документи:
- удостоверение за регистрирана фирма;
- данъчна регистрация на фирмата;
- трудов или граждански договор с лицата, наети за работа във фирмата;
- осигурителен номер на фирмата в ТУ "Социално осигуряване";
- документи за производители на селскостопанска продукция.
Чл.2 Търговски маси се отдават ежедневно или за месец.
Чл.3 Закритите площи (павилиони и магазини) се отдават под наем за определен срок, но
не повече от 3 години.
РАЗДЕЛ II

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ И НАЕМАТЕЛЯ
I. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ
Чл.1 Да предоставя на търговци и производители необходимия инвентар за извършване на
търговска дейност на пазарните площадки.
Чл.2 Да поддържа реда и хигиената по пазарните площадки.
Чл.3 Да определя и следи за спазването на определените места за продажба на видове
стоки в съответните райони по пазарите.
Чл.4 Да осигурява със специализирано звено към РДВР - Варна ред и охраната по
пазарните площадки.
Чл.5 Да изисква от продавачите съответните документи за произхода, годността и
качеството на стоките, както и за нейното правилно съхранение и периодически да
контролира качеството и екологическата чистота на селскостопанската продукция, като
взема средни проби за лабораторни изследвания.
Чл.6 Съвместно с Контролните органи да не допуска продажбата на некачествени стоки и
селскостопанска продукция и стоки, неотговарящи на изискванията на БДС.
Чл.7 При нарушения или измами в теглото и качеството на стоките от страна на
наемателите да санкционира нарушителите с глоба в размер до 1000 лв (хиляда лева). При
установяване на повторно нарушение от страна на един и същ наемател, наемодателят има
право да прекрати договорните отношения с наемателя без предизвестие за наетите маси и
сергии и с три дни предизвестие за всички останали обекти.
II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ
Чл.1 Наемателите се задължават да продават стоките след представянето на следните
документи:
- за плодове и зеленчуци - анализно свидетелство от органите на ХЕИ и ДВСК;
- за животинска продукция - ветеринарен сертификат от органите на ДВСК;
- за хранителни стоки - анализно свидетелство от ХЕИ и ДВСК;
- за посадъчен материал - свидетелство от Главна инспекция по семеконтрол.
При продажба на хранителни стоки, свидетелството от ХЕИ да се съпровожда от
разрешение за продажба или Лична здравна книжка.
Чл.2 Наемателят е длъжен:
- Да предлага стоки с обявена цена, добър търговски вид и отговорящи на изискванията на
БДС за съответната стока;
- Да притежава документ за произхода на стоката;
- Да спазва стриктно сключения договор за ползване на търговските обекти и да извършва
търговска дейност само на определените за тази цел площадки;
- Да използва измервателни уреди - везни и теглилки, наети от "ПАЗАРИ" - ЕООД. Ако

ползваните измервателни уреди са собственост на наемателя, те задължително трябва да
бъдат маркирани и заверени за текущата година от Центъра по метрология и
стандартизация;
- Да спазва реда и хигиената на пазарните площадки, да спазва етични норми на културно
обслужване във взаимоотношенията си с клиентите;
- Да съхранява и опазва наетото имущество с грижата на добър стопанин;
- Да не допуска измама на клиента в качеството и теглото на стоките и урежда навреме
предявените рекламации;
- Да предоставят на съответните органи или оторизирани от тях длъжностни лица,
необходимите количества за контролни проби;
- Да спазват вътрешния ред по пазарните площадки и съобразяват с изискванията на
контролните органи и
служителите на "ПАЗАРИ" - ЕООД по спазване на Наредбата за вътрешния ред.
РАЗДЕЛ III
ДРУГИ
Чл.1 Не се разрешава продажба на открито на:
- месо, месни продукти, мляко и млечни продукти; домашно приготвени стерилизирани
плодово-зеленчукови и месни консерви;
- сурово мляко, месни и млечни продукти от личното стопанство;
- яйца, без притежаван ветеринарен сертификат.
Чл.2 Забранява се:
- извършването на рекламна дейност от наемателите по наетите сергии, търговски обекти
и павилиони, освен за собствени нужди;
- забранява се преотдаването на наетите обекти от страна на наемателите на трети лица.
На нарушителите се отправят писмени предизвестия и в 7-дневен срок се прекратяват
договорните отношения и наемателят е длъжен да освободи обекта;
- влизането на моторни превозни средства на пазарните площадки, освен за зареждане на
обектите в определеното за целта време; Използването на наетото имущество не по
предназначение;
- употребата на алкохол и разиграването на всякакъв вид хазартни игри;
- продажбата на стоки със съмнителен характер с неустановен срок на годност и
неотговарящи на изискванията на ХЕИ, БДС, ДВСК;
- всякакво преустройство на наетото имущество без писменното съгласие на немодателя;
- промяна в номенклатурата на продаваните стоки, без писменото разрешение на
наемодателя;
- озвучаването на пазарите от всякакъв вид музика от страна на наемателите.
Настоящата Наредба е приета с решение на Общински съвет - Варна № 7129(12)/26.06.1996.

