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С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Перник уведомява търговците, желаещи да вземат участие 
на празника посветен на Деня на чешмаростроителя, който ще се 
проведе на 04.08.2019г. на местността „Мечката” под хижа Славей да 
подадат заявление в деловодството на общината за издаване на 
разрешение за извършване на търговска дейност на открито. Таксата за 
ползване на терени, на които се организират панаири, събори и др. 
празници е 3.00лв. на кв.м. на ден /IV зона/, съгласно чл.22 /1/ и /4/ от 
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%.

Управителите на фирми е необходимо да приложат :
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 бмесеца 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.

Временните търговски съоръжения /сергии и скари/ ще се разполагат 
по схема, одобрена от Главния архитект. Изискването за скарите е да са 
на дървени въглища. Един брой място за сергия отговаря на 2 кв.м. /2/1/, 
а за скара- 20 кв.м. /5/4/м,- в тази квадратура влизат и масите и столовете 
за сядане/.

Разрешените за продажба стоки са, както следва: ядки, захарни и 
тестени изделия, варена царевица, имитационна бижутерия, сувенири, 
детски играчки, скари, безалкохолни напитки и бира.

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

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