
 

 

 

О Б Щ И Н А   Р У С Е 

 

 

З А П О В Е Д 

 

№ РД-01-4052 

 

Русе,   29.12.2021 г.  
 

На основание чл. 44, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 7 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 6 от      

Наредба № 5 за търговската дейност на територията на Община Русе и чл.25 а от Наредба 

№ 7 за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, за рекламите, 

информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на 

територията на Община Русе на Общински съвет – Русе 

 

 
         

 

Н А Р Е Ж Д А М : 

 
1. Определям терени за продажба на мартеници на територията на гр. Русе за 

периода от 14.02.2022 г. – 04.03.2022 г. включително, както следва: 

 

1.1. ж. к. „Дружба-3“, ул. „Даме Груев“, пред супермаркет „Пацони” - 3 (три) броя; 

1.2. ж. к. „Дружба-3“, ул. „Даме Груев“, пред бл. 6 - 3 (три) броя; 

          1.3. ж. к. „Чародейка-Г-юг“, ул. „Тодор Икономов“, пред супермаркет – 5 (пет) броя; 

          1.4. ж. к. „Родина“, ул. „Чипровци“, до супермаркет „Пацони” – 6 (шест) броя; 

         1.5. бул. „Липник“, пред бл. „Олимп“ - 2 (две) броя; 

         1.6. ул. „Николаевска“, пред заведение за хранене и развлечения „Лилия” – 2 (два) 

броя; 

         1.7. ул. „Николаевска“, пред „Професионална гимназия по речно корабостроене и 

корабоплаване“ – 2 (два) броя; 

         1.8. ул. „Борисова“, пред супермаркет „Пацони” – 6 (шест) броя. 

            

          2. Продажбата на мартеници пред търговски обекти се осъществява след 

издаване на разрешително за извършване на търговска дейност на открито.          

 

         Желаещите да ползват терени – общинска собственост подават Искане по образец, по 

чл. 25а, ал. 4 от Наредба № 7 за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, 

за рекламите, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната 

дейност на територията на Община Русе на Общински съвет – Русе. 

         Разпоредбата на чл. 24 и чл. 24 „а” от Наредба № 16 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Русе на 

Общински съвет – Русе, регламентира събирането на такса в размер на 3,60 лв. с включен 

ДДС на кв. м. на ден. 

         Подаване на исканията с приложени документи за издаване на разрешително за 

продажба на мартеници, започва от 08,30 ч. на 07.02.2022 г. в Центъра за информационно и 

административно обслужване при Община Русе, пл. „Свобода“ №6, гише № 1. 

           

          



         Определяне за ползването на терени – общинска собственост по т. 1 ще се извършва по 

реда на подаване на искането от кандидатите. 

         Търговците могат да участват само с 1 (един) брой от посочените обекти по т. 1 и не 

повече от 2 кв.м. заета търговска площ. 

         Разрешенията за извършване на търговска дейност на открито, се издават по реда на 

чл.25а от Наредба № 7 за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, за 

рекламите, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната 

дейност на територията на Община Русе на Общински съвет – Русе, след заплащане на 

такса по чл. 24 и 24а от Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните 

такси, цени на услуги и права територията на Община Русе на Общински съвет – Русе. 

Настоящата Заповед да бъде обявена публично на интернет страницата на Община 

Русе и на таблата за обявления в сградата на Община Русе, пл. „Свобода” № 6, вход от                          

ул. „Борисова“ и вход от ул. „Петър Берон“. 

         Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Директор дирекция „Управление 

на собствеността”. 

         Копие от заповедта да се сведе до знанието на длъжностните лица. 

 

 

ПЕНЧО МИЛКОВ 

Кмет на Община Русе 

 

 

 

 


