
 

 

З А П О В Е Д 
№ РД - 09-545/28.11.2022 г. 

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА  

Н А Р Е Ж Д А М: 

Да се организира „Коледен базар — 2022 г.“ с потребителски стоки и храни на пл. 
„Марко Ненков“ гр. Червен бряг за периода от 08.12.2022 г. до 31.12.2022 г., като: 

1. Дейностите по време на базара да се осъществят върху 5 места по 6 кв. /модулни 

дървени къщички/ и площадка за поставяне на маси за коледна търговия. 

2. Коледният базар да се проведе съгласно утвърдената от Главния архитект на 

Община Червен бряг Схема за поставяне на местата по т. 1 /Приложение № 2/. 

Разполагането на местата и тяхното предназначение е съобразено с възможностите 

на пространството, ел. захранването и други законови изисквания.  

3. Утвърждавам Регламент за провеждане на „Коледния базар 2022” — Приложение 

1, неразделна част от заповедта. 

4. Утвърждавам Заявление за издаване на разрешение за ползване на място за 

извършване на търговия на открито – КОЛЕДЕН БАЗАР 2022— Приложение 3, 

неразделна част от заповедта. 

5. При необходимост Заповедта може да се измени или отмени във връзка с въведени 
противоепидемични мерки от Министерство на здравеопазването. 

Настоящата заповед да се публикува на официалния сайт на община Червен бряг и на 
информационното табло в Център за административно обслужване. 

 

Изпълнението на заповедта възлагам на следните длъжностни лица: г-жа Десислава 

Михайлова – гл. експерт в отдел ИОС, г-жа Десислава Белчева – началник отдел ХД, г-н 

Данаил Тоновски – гл. експерт в звено „Инспекторат“, Поля Кръстева- директор на 

дирекция АПИО и г-н Цветан Петков – ст. експерт в дирекция ТСУ, на които да се връчи 

препис от заповедта, за сведение и изпълнение. 

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично. 

С уважение,   /П/ 
 
ИВАН НОВКИРИШКИ 
За Кмет на Община Червен бряг 
Съгласно Заповед № РД-09- 585 /04.11.2020 г. 
 
 

 



 

 

 

 

 

Приложение № 1 

Към заповед на Кмета на Община Червен бряг № РД-09-545/28.11.2022 г. 

 

РЕГЛАМЕНТ НА КОЛЕДЕН БАЗАР ‘2022 

 

І. ВРЕМЕТРАЕНЕ И РАБОТНО ВРЕМЕ 

От 08.12.2022 г. до 31.12.2022 г., от 10.00 до 19.00 ч. 

 

ІІ. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ВИЗИЯ 

Коледният базар се организира на централния градски площад пред градската градина. 

За целта Община Червен бряг е осигурила 5 бр. дървени къщички и допълнителна открита 
площ за разполагане на преместваеми търговски обекти.  

 

III. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ И СТОКОВ АСОРТИМЕНТ 

Дейност 1:  Стоки с подаръчен характер, свързани с коледните и новогодишни празници 
- украса, картини, играчки, сувенири и др. 

Дейност 2:  Храни -  хлебни и сладкарски изделия; месни и млечни продукти, пакетирани 

и насипни шоколадови изделия, бонбони, ядки, плодове, мед и пчелни продукти и др. 

Дейност 3: Стоки за консумация на място – скара, закуски, вино,  безалкохолни напитки  и 
др.  

IV. РЕД ЗА УЧАСТИЕ И ЗАЕМАНЕ НА МЕСТАТА 

В базара могат да участват: 

1. Производители, занаятчии, художници, които предлагат своя продукция. 

2. Еднолични търговци и юридически лица за места по допустимите дейности в т. III.  

3. Всеки участник може да кандидатства само за една допустима дейност. 

4. Всеки желаещ да участва в „Коледен базар ‘2022” подава заявление по образец за 

разрешение за съответната дейност до 05.12.2022 г. Заявленията се подават в ЦАО на 
Община Червен бряг, ул. „Антим I“ №1, партерен етаж,   

5. Местата на базара се определят по реда на постъпилите заявления. 

6. Разрешенията за участие в базара се издават: 



 

 

- след заплащане на такса за ползване на дървените къщички – 70 лв. с ДДС за целия 

период. 

- след заплащане на такса за разполагане на преместваеми търговски обекти. 2.40 лв. с 
ДДС на кв.м. търговска площ за ден. 

7. Участниците в базара следва да заемат местата си до 08.12.2022 г. Базарът ще бъде 

официално открит вечерта на 08.12.2022 г в 17,00 ч.., когато ще бъдат запалени 
светлините на коледната елха.  

V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 

За нормалното протичане на мероприятието Община Червен бряг осигурява: 

- Празнична светлинна украса и система за озвучаване на базара. Не се допуска собствено 
озвучаване. 

- Охрана и видеонаблюдение на базара.  

- Всеки участник следва да постави табела на видно за потребителите място с информация 
за предлагания асортимент от стоки и техния производител. 

VІ. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ 

1. Участниците в базара са длъжни да спазват всички изисквания на българското  

законодателство, отнасящи се до извършваната от тях търговска дейност. 

2. Да стопанисват грижовно предоставените им съоръжения, да спазват 

противопожарните изисквания, да поддържат необходимата хигиена, като за целта 

използват специално предоставените в близост съдове за смет, да не излагат стоки извън 
определената им площ. 

3. В случай на причинени щети, участниците в базара носят отговорност според 

изискванията на Наредба №1 за поддържане на обществения ред, чистота и опазване на 
общественото имущество на територията на община Червен бряг.



 

 

 

 

Приложение № 2 

Към заповед на Кмета на Община Червен бряг № РД-09-545/28.11.2022 г. 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 3 

Към заповед на Кмета на Община Червен бряг № РД-09-545/28.11.2022 г. 

 
УТВЪРДИЛ:  /П/ 
 
ИВАН НОВКИРИШКИ 
За Кмет на Община Червен бряг 
Съгласно Заповед № РД-09- 585 /04.11.2020 г. 
 
 
ДО 
Д-Р  ЦВЕТАН КОСТАДИНОВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ 
 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

за издаване  на разрешение за ползване на място  
за извършване на търговия на открито – КОЛЕДЕН БАЗАР 2022 

 
 
от................................................................................................................................................................................ 
(Фирма или трите имена на физическото лице ) 
 
ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН на търговеца или физическото лице………………………………………….. 
 
Телефон …………………………….. 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, 
 
Желая да ми бъде издадено разрешение за ползване на място за извършване на търговия на открито върху 
терен общинска собственост за срок:  
 
От ................................................. до................................................ 20… г. 
 
 
1. Точен адрес.......................................................................................................................................................... 

2. Вид и площ на съоръжението......................................................................................................................  

3. Вид на стоките, с които ще се търгува..................................................................................................... 

4. Ел. уреди/kWh............................................................................................................................  

5. Местонахождение на терена………………………………………………………….……… 

6.Трите имена на лицето, което извършва търговска дейност от името на 

търговеца/производителя.................................................................................................................................  

           
             
                  
 

Подпис:.................................................................... 
                        (Име, фамилия на управителя, печат) 


