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На основание чл.44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 4 от Наредба за разполагане на преместваеми обекти за 
търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на 
територията на Община Костенец, чл. 65, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за определянето и 
администрирането на местни данъци, такси и цени на услуги на територията на Община 
Костенец 

НАРЕЖД АМ: 

Да се организира базар за традиционни продажби на мартеници в Централна 
градска част на град Костенец в Урегулиран поземлен имот VII - 1980 „За автогара и 
обществено обслужване" в кв. 89Г, за периода от 18.02.2020г. - 03.ОЗ.2020г. 
включително, както следва: 

1. Главния архитект да предложи и утвърди схема за разполагане на
кратковременни преместваеми обекти във връзка с провеждането на
традиционни продажби на мартеници.

2. Търговската дейност по време на базара се осъществява по схема за
разполагане, утвърдена от главния архитект.

3. Търговската дейност да се извършва, като участниците ползват собствени
съоръжения за търговия на открито, представляващи метални щендери
(стойки) за продажба на мартеници, стелаж - решетки за продажба на
мартеници и/или малки сгъваеми маси за продажба на мартеници. Лица,
използващи, съоръжения различни от посочените, ще бъдат лишени от
правото да участват в базара чрез отнемане на разрешителното.

4. Заемането на местата се извършва в присъствието на общински служители и
започва от 9,00 часа на 18.02.2020г., а след тази дата е необходимо
предварително уведомяване в „Център за услуги на гражданите - Костенец"
за деня и желания час за настаняване.

5. Разрешителни за тротоарно право се получават в „Център за услуги на
гражданите - Костенец". При получаването се заплаща такса в размер на
2,00 лева на квадратен метър на ден за период до 3 дни и 1,00 лев на
квадратен метър на ден за период по-дълъг от три дни, в касата в „Център за
услуги на гражданите", Общинска администрация - Костенец, етаж 1.

Настоящата заповед да се публикува на официалната интернет страница на 
Община Костенец и на информационното табло в сградата на общината. 
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