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Препис!

ЗАПОВЕД
№ З-01-950
гр. Търговище, 08.12.2016 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 13 от Наредбата за осъществяване на
търговската дейност на територията на община Търговище и чл. 23 от Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
община Търговище във връзка с предстоящите коледни и новогодишни празници
З А П О В Я Д В А М:
1. Традиционният коледен и новогодишен базар да се организира и проведе от
08.12.2016 г. до 05.01.2017 г.
2. Определям места за търговия на открито през посочения период, както следва:
Продажба на стоки, свързани само с коледните и новогодишни празници- печатни
произведения, украса, сурвакници, сувенири, детски играчки, подаръци и др., да се извърши
на:
- пл. „Независимост”
- ул. „Цар Симеон”/Цветарска/
- алеята към Драматичен театър- Търговище
Таксата за ползване на места за продажба на стоки на пл. „Независимост” и алеята към
театъра
- 0.70 лв./ кв. м. на ден се заплаща на контрольорите към ОП „СОД”, след
получаване на разрешението за определения срок на ползване на терена.
3. Стационарни увеселителни съоръжения могат да се поставят на пл. „Независимост”.
Таксата за ползване на терена - 0.20 лв./кв.м. на ден, се заплаща на контрольорите към ОП
„СОД”, след получаване на разрешението за определения срок на ползване на терена.
Преместваемите обекти и съоръжения на горепосочените места се разполагат по
схеми, определени от дирекция „Устройство на територията” и съгласувани от Гл. архитект на
Община Търговище.
4. Не се допуска използването на автомобили за товаро-разтоварни работи на
определените терени.
5. Всеки желаещ да участва в Коледния и новогодишен базар, ще има възможност да
наеме шатра, осигурена от Община Търговище и да се разполага съгласно одобрената схема.
Настоящата заповед да се публикува в един местен вестник и в сайта на Община
Търговище.
Препис от заповедта да се връчи по принадлежност за изпълнение.
Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на Емине Якубова - зам. кмет на
Община Търговище.
Д-Р ДАРИН ДИМИТРОВ /П/
Кмет на Община Търговище

