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С Ъ О Б ЩЕ Н И Е
Община Перник уведомява търговците, желаещи да вземат участие
на празничния базар във връзка с провеждане на „Международния
фестивал на маскарадните игри - 2019г.“, за следното:
Приемането на заявления за извършване на търговска дейност на
открито ще започне от 07.01.2019г. в деловодството на Община
Перник.
Към заявлението е необходимо да се приложи копие от
удостоверение за актуално състояние на фирмата от Агенцията по
вписванията със срок на валидност - 6 месеца от издаването.
Занаятчиите прилагат удостоверение за членство към Занаятчийската
камара - копие. За търговци, които имат ТЕЛК - решения размера на
таксата се намалява с 50%.Да се приложи копие от ТЕЛК - решение.
Определените дни за извършване на търговска дейност ще бъдат от
25.01.2019г. до 27.01.2019г. включително.
Таксата за ползване на терени, на които се организират панаири,
събори и др. празници е в размер на 7.48лв. за кв.м. на ден в ЦГЧ,
съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на Община Перник.
Разрешените за продажба стоки са както следва: сувенири, маски и
художествени произведения, свързани със спецификата на празника,
български знамена, флагчета, захарни изделия /без захарен памук на пл.
„Кракра”/, дюнери, палачинки, балони, варена царевица, вино и скари.
Местата за настаняване ще се разпределят по схема, одобрена от
Главния архитект на Община Перник.
Поради ограничения брой на петната, търговците, извършващи
продажба на сувенири, маски, зах. изделия и др. могат да ползват до 3
бр. петна с квадратура: 4 /четири/ кв.м- 2/2м и 2 кв.м. -2/1 м. по
схемата, а тези със скара, дюнери и палачинки: 1 бр. петно.

Скарите /шатри / ще са на площ от 20 / двадесет / кв.м. - 5 / 4
като в тази квадратура влиза разполагането на скарата и местата
за сядане.
ВАЖНО:
1.3аявления ще се приемат до изчерпване на петната,
определени по одобрената схема, но не по - късно от 21.01.2019г.
включително.
2. Разрешението за търговска дейност на открито се
получава лично от заявителя срещу представена лична карта или с
нотариално заверено пълномощно.
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