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С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с ежегодния събор на ж.к. Тева, който се организира на 
11.05.2019г., Община Перник уведомява всички търговци следното:

Заявленията за търговска дейност на открито ще се приемат от 
24.04.2019г.

Петната за търговска дейност на открито ще се разпределят по схема, 
одобрена от Гл. архитект. Таксата за ползване на общински терени, на които се 
организират панаири, събори и др. празници е 3.00 лв. на кв.м. на ден за ж.к.Тева 
/III зона/, съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси 
и цени на услуги на територията на Община Перник. За търговци, които имат 
ТЕЛК - решение размера на таксата се намалява с 50 %. Да се приложи копие от 
ТЕЛК -  решение. За всеки търговец ще се разрешава не повече от 2бр. петна по 2 
кв.м.(2 /1м.). за разполагане на сергии и по 1 бр. петно за продажба на скара -  
9кв.м. (3 /3 м), поради ограничения брой петна.

За целта е необходимо управителите на фирми да подат в деловодството на 
община Перник следните документи :

1. Заявление за издаване на разрешение за търговска дейност на открито.
2. Удостоверение за актуално състояние на фирмата от Агенцията по 

вписванията със срок не по -  дълъг от 6 месеца от издаването -  копие. 
/ Прилага се само , когато не е посочен ЕИК на фирмата /.

3. Когато има ТЕЛК- решение, копие от него се прилага за сведение и 
се връща при получаване на разрешението.

Разрешените за продажба стоки са, както следва: скара, детски играчки, 
балони, захарни и тестени изделия, дребна имитационна бижутерия, сувенири.

Забранява се извършването на търговска дейност с промишлени стоки /дрехи, 
бельо, обувки, чанти, чорапи и др/.

Без издадено разрешение от Община Перник продажбата е незаконна и 
нарушителите ще се санкционират.
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