
 
 

 

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 
 

 

         Във връзка с празничния базар по повод Ден на град Перник – 

19.10.2020 г., Община Перник уведомява всички търговци, за следното: 

1. Заявления за търговска дейност на открито ще се приемат от 

09.10.2020 г. до 14.10.2020 г. След този срок Община Перник няма да 

приема заявления. В случай, че местата за търговска дейност на открито 

бъдат изчерпани преди 14.10.2020 г. Община Перник ще преустанови 

приема на документи преди обявения краен срок. Поради големия  брой  на  

желаещите търговци всяка година за участие на Деня на града, ще се 

разрешава ползване на не повече от 3 /три/ броя петна за поставяне на 

сергии. 

2. Определените дни за извършване на търговска дейност на открито 

са от 17.10.2020 г. до 19.10.2020 г. 

3. Разрешените за извършване на търговска дейност на открито места 

за сергии ще бъдат разположени на ул.„Физкултурна” и отчасти 

ул.„Брегалница”, която включва само частта от ресторант „Секвоя” до 

паркинга на пицария „Джой”. 

Разрешените места за скари ще бъдат разположени на алеята срещу 

Дворец на културата до река Струма. Всяко петно ще отговаря на 30 

/тридесет/ кв.м - 5/6 кв.м. Местата за скари ще бъдат 6 /шест/ броя. 

Заявления ще се приемат до изчерпване  броя на местата. 

            Места за търговска дейност на открито на друго място извън 

посочените  няма да бъдат разрешени. 
4. Таксата за ползване на терени, на които се организират панаири, 

събори и др. празници е 8,00 лв. /осем лева/ на кв.м на ден, съгласно 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 

на услуги на територията на Община Перник. 

5. Местата за настаняване ще се разпределят по схема, одобрена от 

Гл.архитект на Община Перник и ще съответстват на 4 /четири/ кв.м. - 2/2 

кв.м. 
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6. Поради въведената противоепидемична обстановка в 

страната местата за  настаняване на търговците ще се определят по 

реда на постъпилите заявления сградата на Община Перник – Център 

за информационно и административно – партер. 
7. Разрешените за  продажба стоки са както следва: 

Детски играчки, сувенири, масова бижутерия, захарни и тестени изделия, 

варена царевица, ядки, скара и балони. 

8. Заявления по образец ще се подават в сградата на Община Перник 

– Център за информационно и административно – партер. Към заявленията 

се прилагат, следните документи: 

             - копие от актуално състояние на фирмата; 

             - копие от ТЕЛК – решение, за еднолични търговци /ЕТ/. 

В заявлението е необходимо да бъде отразена коректно ползваната 

квадратура и  вида на предлаганата стока.       

9. Община Перник уведомява всички търговци, които си подават  

заявления за търговска дейност на открито, че издадените 

разрешения ще се получават в сградата на Община Перник – Център 

за информационно и административно – партер, лично от търговеца 

или упълномощено лице с представено нотариално заверено 

пълномощно и след представена квитанция за платена такса. Таксата 

се заплаща на касата на ОП ”ОССТТО”, каса №9, която се намира в 

сградата на Община Перник – Център за информационно и 

административно – партер.  
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