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О Б Щ И Н А  С Т А Р А  З А Г О Р А  

 

З А П О В Е Д 

№ 10-00-1831 

Стара Загора, 10.08.2022 г. 

 

На основание чл. 44, ал. 2, от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 20, aл. 1 и ал. 4 във връзка с чл. 21, ал. 1 от Наредбата за реда и 

условията за  поставяне и премахване на преместваеми обекти и елементи на градското 

обзавеждане на територията на Община Стара Загора и чл. 22, ал. 4, т.5 , т. 6 и т. 7 от 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Стара Загора 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

1. Традиционният есенен панаир да се проведе в периода от 24.09.2022 г. до 

05.10.2021 г. включително. Същият да се установи на ул. „Иван Вазов“ северно от ул. 

„Радецки“ до ул. „Хан Аспарух“, както и в югозападната част на парк „Загорка“, 

съгласно приложената схема, утвърдена от Главния архитект на Община Стара Загора.  

Дейностите по време на панаира да се извършват при стриктно спазване на 

всички противоепидемични мерки, въведени от Министерството на здравеопазването. 

Обхватът на мерките може да бъде променен в зависимост от развитието на 

епидемичната ситуация в страната, респективно в област Стара Загора. 

2. Организационно-техническата подготовка за провеждане на есенния панаир 

възлагам на Началник отдел „Административно-стопански дейности“.  

3. Заявления за участие в панаира да се приемат от 8.30 ч. на 29.08.2022 г. до 

16.30 ч. на 02.09.2021 г. в сградата на Административно бюро „Изток“, ул. „Ангел 

Кънчев“ № 70. 

4. Разрешения за временно поставяне на преместваеми съоръжения и елементи 

на градското обзавеждане по време на панаира да се издават от Секретаря на Община 
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Стара Загора, до запълване на местата по схемата, утвърдена от Главния архитект на 

Общината и след представяне на следните документи: 

- Заявление за участие по образец; 

- Декларация за липса на задължения към Община Стара Загора към датата 

на подаване на заявлението за участие; 

- За производителите – Удостоверение от Камарата за занаятчиите; 

- Експертно решение на ТЕЛК, НЕЛК, когато заявителят е лице с 

увреждане и полага личен труд; 

- За атракционни съоръжения - сертификат за произход на съоръженията, 

технически паспорти на съоръженията, ежегоден технически преглед, сключен 

договор с лицензирана фирма, която извършва контрол при всяко построяване на 

съоръженията; 

- Квитанция за платена пълна такса за 12 дни за участие в панаира за 

заявената квадратура по подаденото заявление. Участниците могат да заплащат 

таксите от 07.09.2022 г. до 09.09.2022 г. в сградата на АБ „Изток“, в сградата на 

Община Стара Загора или по банков път: „УниКредит Булбанк“ АД, получател 

Община Стара Загора,  ВIC UNCRBGSF: BG62UNCR70008422236384, код за вид 

плащане 44 80 08, основание за плащане: панаир, АБ „Изток“ 

5. На територията на панаира разрешавам разполагането на: атракционни 

съоръжения; произведения на художествените занаяти; сувенири; обекти за 

продажба на захарни изделия, хранителни и пакетирани стоки; детски играчки. 

6. Участниците в есенния панаир заплащат пълната такса за 12 дни участие в 

панаира за действителната квадратура на заетия от тях общински терен, съгласно 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Стара Загора, както следва: 

6.1. За продажба на детски играчи - 4.00 лв. кв.м/ден 

6.2. За продажба на захарни изделия, хранителни и пакетирани стоки - 4.00 

лв. кв.м/ден 

6.3. За атракционни съоръжения - стрелбища, панорами, моторни люлки и 

други - 1.50 лв. кв.м/ден 

6.4. За изграждане на циркове - 2.50 лв. кв.м/ден. 

6.5. За художествени занаяти - 4.00 лв. кв.м/ден 
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7. ЗАБРАНЯВАМ на територията на панаира продажбата на алкохол, тютюн и 

тютюневи изделия, промишлени стоки (дрехи, обувки, одеяла, килими, текстилни 

изделия, продукти на химическата промишленост и други), птици и животни. 

8. На хора с увреждания, доказани с решения на ТЕЛК, НЕЛК извършващи 

работа с личен труд през целия период, за който е издадено разрешението за ползване 

на терена, се събира 50% от размера на таксите. 

9. Настаняването на участниците на територията на панаира да се извърши по 

реда на подаване на заявлението от служителите на АБ „Изток“ и от служителите на 

Звено „Инспекторат“ към Община Стара Загора, както следва: 

9.1. На 21.09.2022 г. – големи атракционни съоръжения. 

9.2. На 23.09.2022 г. – всички останали обекти за търговска дейност. 

10. Опазването на обществения ред на територията на панаира възлагам на 

полицейските служители към Звено „Общинска полиция“ и служители на Звено 

„Общинска охрана“ при Община Стара Загора. 

11. Поддържането на чистотата на територията на панаира възлагам на Звено 

„Чистота“ и ДЗЗД „Грийн Партнърс-БКС“. 

Заповедта да се оповести на интернет страницата на Община Стара Загора и да 

се популяризира от пресцентъра на Община Стара Загора чрез средствата за масова 

информация. 

Препис от Заповедта да се връчи на всички длъжностни лица, ангажирани с 

организацията и провеждането на есенния панаир за сведение и изпълнение. 

Копие от Заповедта да се изпрати на ОД на МВР, EVN, „В и К“ ЕООД, РЗИ и 

ОБДХ за сведение. 

Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Секретаря на Община Стара 

Загора. 

 

 

ЖИВКО ТОДОРОВ     /п/ 

Кмет на Община Стара Загора 
 
 
 
  


