О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т, К О З Л О Д У Й

В сила от 12.09.2017 г.
Приета с решение № 334 по протокол № 36 от 05.09.2017 г.
НАРЕДБА
за изменение и допълнение на Наредба № 3 на Общински съвет, Козлодуй за реда и
условията за извършване на търговска дейност на територията на община Козлодуй
(Приета с реш. № 34 по прот. № 4/08.02.2008 г., изм. с реш. № 259 по прот. №
17/24.02.2009 г.; изм. и доп. с реш. № 43 по прот. № 6/31.01.2012 г.; изм. с реш. №
20/27.10.2016 г.)
§ 1. В чл. 3, т. 5 думите “средства за подслон и други” се отменят, а накрая се добавя
„клас А - хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища,
туристически селища и вили; клас Б - семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции,
къщи за гости, стаи за гости, апартаменти за гости, бунгала и къмпинги.”
§ 2. В чл. 4 се правят следните допълнения:
2.1. В ал. 4, след думите „работно време” се добавя: „в рамките от 06.00 ч. до 00.00
ч.”.
2.2. Създадат се ал. 6, 7, 8 и 9, както следва:
„(6) Уведомителят може да предложи работно време, извън посоченото по ал. 4 или
ал. 5, като в този случай следва да представи протокол от Регионална здравна инспекция
(РЗИ) или лицензирана лаборатория за съответствие с допустимите нива на шум в и около
обекта. За търговски обекти, находящи се в жилищна сграда с режим на етажна собственост
се изисква и съгласие на собствениците на 50 на сто от представените идеални части от
общите части на етажната собственост, включително съгласието на всички
непосредствени съседи.
(7) Разрешение за удължено работно време на категоризирани туристически обекти
се дава от кмета чрез:
1. Заповед, когато удълженото работно време е за период до края на календарната
година.
2. Изходящо писмо, в случаите, когато се иска удължено работно време за
конкретни дни.
Максималното удължаване на работното време е до 04:00 ч.
Към заявлението е задължително да се приложат съответните изискуеми документи
по ал. 6.
(8) Издаденото разрешение за удължено работно време се отнема със заповед на
кмета на общината, в следните случаи:
1. При две или повече жалби от граждани за наднормени нива на шум в периода на
разрешението, чиято основателност е доказана с протоколи за замерване на шума от
Регионалната здравна инспекция.
2. При два или повече случая на неспазване на удълженото работно време, по
заведени сигнали, които са установени по надлежния ред от служители на общинската
администрация.
(9) За търговски обект Нощен бар, от вида Барове, работното време е от 08:00 ч. до
05:00 ч.
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