РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Общинска администрация
Ямбол

ОБЯВЛЕНИЕ
Общинска администрация Ямбол уведомява всички физически лица, юридически лица
и еднолични търговци, които извършват дейност на територията на общината, че с Решение
№ IX-4/25.06.2020г. и Решение № X-1/23.07.2020г. на ОбС- Ямбол е приета Наредба за
опазване на обществения ред и поддържане на приветлив вид на община Ямбол, която е в
сила от 21.08.2020г. В изпълнение на чл. 16б, ал. 1 от Закона за защита от шума в околната
среда, раздел III на настоящата Наредба определя условията и реда за заявяване на
работно време, както и промяна на същото при упражняване на търговска дейност в
стационарни обекти на територията на общината.
В тази връзка следва, собствениците/наематели на обекти за производство,
съхранение и търговия и на обекти в областта на услугите, при упражняване на търговската
си дейност да заявят работно време на обекта, чрез подаване на заявление /по образец/ в
ЦАУ на община Ямбол при условията на чл. 18 от Наредбата.
Следва да се има предвид, че работното време на обекти за производство или
съхраняване на стоки, магазини, заведения за хранене и развлечения, интернет зали, зали
за хазартни игри и игрални зали и др. подобни, разположени в зони и територии,
предназначени за жилищно строителство, както и в жилищни сгради с повече от едно
жилище и сгради със смесено предназначение са с работно време в рамките на часовия
диапазон от 08.00ч. до 23.00ч..
Обектите в нежилищни сгради могат да упражняват своята дейност след 23.00ч. само
при получено
разрешение за удължено работно време, издадено от кмета или
упълномощено от него лице, при условия и ред посочени в настоящата Наредба.
Разпоредбите на Наредбата, относно разрешение за работа с удължено работно време
не се прилагат за заведения с нощен режим на работа, категоризирани като такива по
Закона за туризма, за периода на действие на категоризацията.
Наредбата за опазване на обществения ред и поддържане на приветлив вид на
община Ямбол е достъпна за информация на интернет сайта на община Ямбол
www.yambol.bg

В едномесечен срок от влизане в сила на цитираната по-горе Наредба , т.е. до
21.09.2020г. собствениците, ползвателите, наемателите на търговски обекти и всички други
лица осъществяващи търговска дейност на територията на община Ямбол са длъжни да
предприемат необходимите действия, с цел привеждане дейността на търговските обекти,
търговската си дейност и работно време в съответствие с изискванията визирани в нея.
При неизпълнение на изискванията на тази наредба в срок от тридесет дни от влизането й в
сила, издадените по досегашния ред разрешителни за удължено работно време и всички други губят
правното си действие.
Контролът по изпълнение на Наредбата се възлага на кмета на община Ямбол и на
началника на Районно управление при ОД на МВР Ямбол.
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