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З  А  П  О  В  Е  Д 

 

№ РОБ21-РД09-31/05.02.2021г. 

 
В изпълнение на Заповед № СОА21-РД09-212/03.02.2021 г. на Кмета на Столична 

община, на основание чл. 27 от Наредбата за реда и условията за извършване на търговска 

дейност на територията на Столична община, чл. 30, т. 3 от Наредбата за определяне и 

администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, чл. 

79 от Закона за местните данъци и такси, чл. 46, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, за създаване на по-

добра организация на търговията с мартеници и събиране на дължимите такси, 

 

НАРЕЖДАМ: 

 
 І. Определям места от по 2 /два/ кв.м. за търговия на открито с мартеници, картички 

и др. от физически и юридически лица, като се разрешава само по едно място на лице, в 

периода от 09.02.2021 г. до 10.03.2021 г., както следва: 

 

1. На бул. „Кн. Мария Луиза“ – ъгъла с бул. „Сливница“ 

2. По бул. „Кн. Мария Луиза“, източен тротоар, в участъка от ул. „Екзарх Йосиф“ до ул. 

„Цар Симеон“ 

3. По ул. „Екзарх Йосиф“ – южен тротоар, в участъка от бул. „ Кн. Мария Луиза“ до ул. 

„Сердика“  

4. По ул. „Г. С. Раковски“ – в участъка от бул. „Княз Ал. Дондуков“ до бул. „Сливница“ 

5. На бул. „Княз Ал. Дондуков“ и ул. „Г. С. Раковски“ – северозападен ъгъл, на тротоара 

покрай бордюра 

6. На бул. „Княз Ал. Дондуков“ – южен тротоар, пред операта 

7. По бул. „Княз Ал. Дондуков“ – северен тротоар, в участъка между ул. „Стара 

планина“ и ул. „11-ти Август“ 

8. По бул. „Васил Левски“ – източен тротоар, в участъка между ул. „Шипка“ и ул. 

„Оборище“ - /пред Народната библиотека/ 

9. По бул. „Васил Левски“ – западен тротоар, в участъка между ул. „Шипка“ и ул. 

„Оборище“ - /пред Художествената академия/ 

10. По бул. „Васил Левски“ – източен тротоар , в участъка от № 90 до № 94 

11. По бул. „Янко Сакъзов“ – южен тротоар, в участъка от ул. „Кракра“ до ул. „Сан 

Стефано“ 

12. По бул. „Васил Левски“ – източен тротоар, в участъка между ул. „Врабча“ и бул. 

„Княз Ал. Дондуков“ /пред № 106-108/ 

13. По бул. „Васил Левски“ – западен тротоар, в участъка от ул. „Врабча“ до бул. „Княз 

Ал. Дондуков“ /пред сградата на НДСВ с адм. адрес ул. „Врабча“№ 23/ 

14. По бул. „Княз Ал. Дондуков“ – северен тротоар, в участъка между бул. „Васил 

Левски“ и ул. „Панайот Волов“ /пред № 59-67/ 

15. По бул. „Княз Ал. Дондуков“ – южен тротоар, в участъка между бул. „Васил Левски“ 

и ул. „Панайот Волов“ /пред № 56-58/ 

16. По бул. „Янко Сакъзов“ – южен тротоар, в участъка между ул. „Проф. Асен Златаров“ 

и бул. „Евлоги и Хр. Георгиеви“ 
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17. По бул. „Евлоги и Хр. Георгиеви“ – западен тротоар, в участъка от бул. „Янко 

Сакъзов“ до ул. „Върбица“ 

18. На бул. „Евлоги и Хр. Георгиеви“ – между бул. „Янко Сакъзов“ и бул. „Мадрид“- 

южната страна на тротоара на моста на Перловската река 

19. На бул. „Мадрид“- южен тротоар, на ъгъла с бул. „Евлоги и Хр. Георгиеви“ 

20. На бул. „Евлоги и Хр. Георгиеви“ – пред сградата на МГТ „Зад канала“ 

21. На бул. „Мадрид“, северния тротоар, на ъгъла с ул. „Черковна“ /пред „БИЛЛА“/ 

22. На бул. „Ситняково“ 48 – тротоара пред МОЛ „Сердика“ 

23. Бул. „Княз Ал. Дондуков“ и ъгъла с ул. „Веслец“ 

24. Ул. „Г. С. Раковски“ ъгъла с ул. „Московска“ 

25. Бул. „Сливница“ пред № 192  

26. Бул. „Васил Левски“ и ъгъла с ул. „Искър“ 

27. Бул. „Васил Левски“ пред ЦБМП 

28. На ул. „Оборище“ – южен тротоар, от ул. „Черковна“ до ул. „Васил Друмев“ 

29. На метростанция “Театрална” Вход-Изход 

 

ІІ. Приемането на заявления за извършване на търговска дейност да започне от 

09.02.2021г., като заявленията се подават лично или от пълномощник – за физическите лица, 

а за юридическите – от представляващия дружеството или пълномощник. 

 

ІІІ. За определените места за търговия да се издават разрешения за ползване на място 

след заплащане на определените такси по чл. 30, т. 3 от Наредбата за определяне и 

администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община. 

 

ІV. В разрешенията да се определи точната стокова специализация /мартеници, картички 

и д.р./ и срокът, за който се издават в рамките на определения в т. І период. 

 

V. Забранява се търговията с мартеници, картички и д.р. на 19.02.2021 г. в района на 

паметник „Васил Левски“, включително позиции 10, 12 и 13 от т. I на настоящата заповед. 

 

VI. Във връзка с епидемичната обстановката в страната гражданите са задължени 

да спазват всички противоепидемични мерки за ограничаване на разпространението 

на вируса COVID-19. 

 

Изпълнението на заповедта възлагам на отдел РКТД, а контрол по изпълнението ѝ 

възлагам на г-жа Надежда Бобчева заместник - кмет на Район “Оборище” СО. Настоящата 

заповед да се обяви на таблото за обяви в сградата на Район „Оборище“ - бул. „Мадрид“ 1 и 

в сайта на района so-oborishte.com. Копие от заповедта да се изпрати в Столична община 

Дирекция „Икономика и търговска дейност“ в срок до 09.02.2021 г. 

 

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ 

КМЕТ НА Р-Н „ОБОРИЩЕ“ СО
Съгласували: 

Н. Бобчева /зам. кмет р-н „Оборище“/ 

Р. Андреева /н-к отдел ПНООСДЕП/ 

И. Косев /н-к отдел РКТД/ 

 

 

Изготвил:  

Б. Зарков /гл. експерт отдел РКТД/ 
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