
РЕГЛАМЕНТ НА КОЛЕДЕН БАЗАР‘ МОМЧИЛГРАД 

 

І. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

Коледният базар се организира на градски парк „Нури Адалъ”, гр. Момчилград. 

 

II. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ И СТОКОВ АСОРТИМЕНТ 

Дейност 1:  Стоки с подаръчен характер, свързани с коледните и новогодишни празници - 

украса, картини, играчки, сувенири и картички. 

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: Заведение за бързо хранене – скара, закуски и др.  

Дейност 4: Вино и спиртни напитки. Безалкохолни и топли напитки. 

 

III. 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. II.  

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, считано от 25 ноември до 6 декември. Заявленията се 

подават в Община Момчилград, ул. „26 декември“ №12, Информационен център на 

общината.  

5. Разрешенията за участие в базара се издават: 

- след заплащане на такса за ползване на мястото – 2.5 лв. на кв. м търговска площ на ден  

6. Участниците в базара следва да заемат местата си от 12.12.2022 г.  

 

IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 

За нормалното протичане на мероприятието Община Момчилград осигурява: 

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

озвучаване. 



 

V. 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 за поддържане и опазване на обществения ред в община 

Момчилград.  

 

  


