ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
7700 Търговище, пл. Свобода
Телефон: +359 601/687 00; факс: +359 601/620 57, 622 12
e-mail:obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg

Препис!
ЗАПОВЕД
№ З-01-39
гр. Търговище, 24.01.2019 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 13 от Наредбата за осъществяване на търговската
дейност на територията на община Търговище, чл. 29, ал. 2 и ал. 5 от Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
община Търговище, във връзка с предстоящите мартенски празници и подадените заявления

З А П О В Я Д В А М:
I. Традиционният базар за продажба на мартеници да се организира и проведе от
18.02.2019 г. до 02.03.2019 г. включително.
II. Определям следните места за търговия на открито през посочения период:
II.1. Главна алея пред Драматичен театър- Търговище.
II.2. бул. „Сюрен” (на свободните площи: между Тото- пункт, Аптека „Зорница“ и
Еврофутбол – Китайски магазин).
II.3. Срещу ГУМ- (на ул. „Васил Левски- свободните терени между Кафе- бар „Оптика”
и Бърза закуска).
II.4. Ул. „Цар Симеон”/Цветарска/
III. Определям такса за ползване на терените в размер на 1,50 лв. на кв.м. на ден.
За ул. „Цар Симеон“ наемните цени за ползване на местата за търговия се определят от
„Общински пазари“ ЕООД. Временните преместваеми обекти и съоръжения на горепосочените
места се разполагат съобразно схеми за разполагане, съгласувани от Главния архитект на
Община Търговище.
IV. Комисия в състав: Председател: Цветелина Герова– младши експерт в д-я „ИР”
и членове: 1. Михаил Миланов- мл.експерт в д-я „ИР”
2. Татяна Попова - старши специалист Т и К
3. Валентин Евтимов – старши експерт Т и К
да определи местата за продажба на мартеници чрез лотариен принцип с изтегляне на
номер.
V. Заявления за участие се приемат в Центъра за административно обслужване в
сградата на Община Търговище в срок до 08.02.2019 г.
VI. Не се допуска преминаването и достъпа на автомобили за товаро-разтоварване на
мартеници в обхвата на пешеходните зони.
VII. Определям следното работно време на базара:
VII.1. Зареждане на пунктовете за продажба на мартеници- сутрин от 07.00 до 08.00 ч.

от паркинга на ул. „П.Р.Славейков”, ул. Епископ Софроний”, ул. „Братя Миладинови“ и
бул. „Сюрен“ , без автомобилен достъп до пешеходните зони.
VII.2. Продажба на мартеници – от 08.00 ч. до 19.00 ч.
VII.3. Освобождаване на терените – до 20.00 ч.
VIII. Не се допуска наемането на повече от две обособени места от един наемател.
IX. Не се допуска продажбата на друг вид стока освен мартеници.
X. Не се допуска замърсяване на местата за търговия и увреждане на настилките.
За констатирани нарушения на нарушителите ще бъде ангажирана административнонаказателна отговорност!
XI. Разрешенията за поставяне ще бъдат връчени на 12.02.2019 г. в зала 74 от 10.00 ч. в
сградата на Община Търговище, където ще се извърши жребия за определяне на местата и
събирането на таксите.
Препис от настоящата заповед да се доведе до знанието на длъжностните лица по
принадлежност за сведение и изпълнение, да се оповести, чрез средствата за масово
осведомяване и да бъде публикувана в официалната интернет-страница на Община Търговище.
Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на Емине Якубова - зам. кмет на
Община Търговище.

Д-Р ДАРИН ДИМИТРОВ /П/
Кмет на Община Търговище

