
ВИДОВЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОТДЕЛ" 

ПРАВНО НОРМАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕЕ И РЕГИСТРАЦИЯ И КОНТРОЛ НА 

ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ" 

1. Вписване в масив "Търговски обекти" на ЗАЯВЛЕНИЕ за работно време на стационарен 

търговски обект 

за стационарни обекти, извършващи търговия с хранителни продукти: 

 

1. Удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация на фирмата; 

2. Карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ; 

3. Удостоверение за регистрация, съгласно чл.12, ал.2,ал.9 и ал.10 от Закона за храните. 

4.За обекти с обществено предназначение Регистрационен номер от Столична регионална здравна 

инспекция (ул. Враня №20, www.srzi.bg) 

5. Свидетелство за регистрация на фискално устройство, съгласно Наредба № 4 от 1999г. на 

министъра на финансите; 

6. Декларация за законност на търговския обект;  

ЗАБЕЛЕЖКА:Удостоверенията по т. 1 и т. 2 могат да бъдат заменени с декларация (по образец). 
Заявление – образец 

за стационарни обекти, извършващи търговия с промишлени стоки и извършване на услуги: 

 

1. Удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация на фирмата; 

2. Карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ; 

3.Свидетелство за регистрация на фискално устройство, съгласно Наредба № 4 от 1999г. на 

министъра на финансите; 

4. Декларация за законност на търговския обект; 

ЗАБЕЛЕЖКА:Удостоверенията по т. 1 и т. 2 могат да бъдат заменени с декларация (по образец). 
Заявление  – образец  

Такса Безплатно 

Срок 7 дни 
 

2. Вписване на промени в масив "Търговски обекти" 

Заявление от ползвателя на обекта за  

промяна на обстоятелствата - свободен текст 

Такса Безплатно 

Срок 14 дни 
 

3. Издаване на РАЗРЕШЕНИЕ за ползване на място за разполагане на подвижни съоръжения 

пред стационарен обект върху терен общинска собственост КОД 2 

 

1. Копие от Удостоверение, Уведомление или Заявление за работно време на стационарен 

търговски обект на  територията на Столична община; 

2. Изготвена индивидуална схема указваща заеманата площ.Схемата се съгласува с „Дирекция 

Транспорт” на Столична община за съоръженията по чл.28,ал.2, т.1. Същата се одобрява от главния 

архитект на район Слатина. 

3. Заявление - образец 

Такса 

1,50лв./кв.м.на ден 

38,00лв./кв.м.на месец 

- 

51% от таксата/19.38 лв.на 

кв.м. на месец/ 

Срок 14 дни 
 

4. Издаване на разрешения за търговия на открито със сезонни стоки КОД 211 

http://so-slatina.org/Files/other/deklarazia-turgovia.pdf
http://so-slatina.org/Files/other/deklarazia-turgovia.pdf


 

1. Копие от удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация на фирмата (за 

търговците, регистрирани по ТЗ) 

2. Заявление – образец 

 

Такса Срок 

1,50 лв. /кв.м. на ден 

38,00 лв./кв.м. на 

месец 

14 

дни 

За ползване на място върху които са организирани панаири, събори и празници – 3.80 лв/кв.м./ден/ 

5. Издаване на РАЗРЕШЕНИЕ за ползване на място за извършване на търговия на открито 

върху терен общинска собственост – КОД  210 

 

 

1. Удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация на фирмата; 

2. Карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ; 

3. Заявление по образец 

  

 

 

 

 

 

  

   6. Издаване на РАЗРЕШЕНИЕ за разносна търговия на открито с вестници и списания след 

избор на маршрут с Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012г.                                                                                                     

 

1.Удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация на фирмата. 

2.Карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ. 

3.Заявление по образец до кмета на района. 

 

 

 

  

Такса Срок 

1,50 лв. /кв.м. на ден 

38,00 лв./кв.м. на 

месец 

14 

дни 

Такса Срок 

1,50 лв. /кв.м. на ден 

38,00 лв./кв.м. на 

месец 

14 

дни 

7. Вписване в регистър на ЗАЯВЛЕНИЕ  за извършване на търговска дейност на открито в 

имот- частна собственост 

 

1. Удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация на фирмата; 

2. Карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ; 

3.Свидетелство за регистрация на фискално устройство, съгласно Наредба № 4 от 1999г. на 

министъра на финансите; 

4. Документ, удостоверяващ правото за разполагане на съоръжения за търговия на открито в имоти, 

частна собственост; 

http://so-slatina.org/Files/other/Z-za-sesonni.pdf
http://so-slatina.org/Files/other/zajavl.amb.pdf


5. Други документи, на които търговецът се позовава; 

6. Уведомление 

ЗАБЕЛЕЖКА:  

Удостоверенията по т. 1 и т. 2 могат да бъдат заменени с декларация (по образец). 

 

Такса Безплатно 

Срок 7  дни 
 

 ЗАБЕЛЕЖКА: 

За ползване на място за извършване на търговия на открито, както и за разполагане на 

подвижни съоръжения пред стационарни търговски обекти се заплаща такса по 

Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, 

предоставяни от Столична община / Чл.29(изм. и доп. с Решение №450 по Протокол 

№94 от 14.07.2011г.) 

 

8. Издаване на дубликат на документ от архива на търговския отдел – цена 10лв.-

срок -7 дни с Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012г. 

 КОД 333 

 

 

 

 

9. Издаване на Разрешение за ползване на място за поставяне на фирмени 

информационно-указателни табели /ФИУТ/.  

- издава се въз основа на заявление /по образец/, подадено до кмета на района, на 

чиято територия се намира обекта. 

- поставя се по общински типов проект /с размер 0.70/1.00м./, върху стълбове за 

улично осветление – общинска собственост. 

- Разрешението за ползване на място се издава за срок до 1/една/ година. 

 

Таксата за ползване на място е в размер на 50.00 /петдесет/ лева на кв.м. 

 КОД 189 
 

 

 

10. Издаване на Разрешение за ползване на място за поставяне на фирмени тотеми. 

 

-  издава се въз основа на заявление /по образец/, подадено до кмета на района, на 

чиято територия се поставя фирмения тотем. 

- Разрешението за ползване на място се издава за срок до 3 /три/ години. 

 

 

Таксата за ползване на място е в размер на 50.00 /петдесет/ лева на кв.м. 

 КОД 190 
 

 

http://so-slatina.org/Files/other/uved-4ASTEN.pdf
http://so-slatina.org/Files/other/deklarazia-turgovia.pdf

