
 

 

 

Вх.№………................                          ДО 

       КМЕТА НА РАЙОН „СЛАТИНА” 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

за работно време на стационарен търговски обект 
 

.................................................................................................................................................................. 
(фирма, ЕИК/БУЛСТАТ) 

 

......................................................................................................... ........................................................ 
(вид на търговския обект) 

 

...................................................... ...................................................... ................................................... 
(адрес на търговския обект) 

 

..................................................................................................... ..................................................... 
(работно време) (часове за зареждане) 

 

..................................................................................................... ..................................................... 
(трите имена и телефон на лицето, отговорно за търговския обект) 

..................................................................................................... ..................................................... 
(номер на удостоверението за регистрация, съгласно чл.12, ал.7 от Закона за храните - за 

обектите по чл. 3, ал. 1, т. 1 и т.З от наредбата) 

 

..................................................................................................... ..................................................... 
(номер на удостоверението за вписване в регистъра по Закона за занаятите и номер на 

майсторското свидетелство - за обекти, в които се упражняват занаяти) 

 

Обектът се намира /не се намира/ в жилищна сграда. 

Обектът отстои /не отстои/ на повече от 30 метра от жилищна сграда. 

 

Вярното се подчертава 

 

Приложени копия от документи, съгласно чл. 5, ал. 3 от наредбата: 
1. актуално удостоверение за вписване в търговския регисгьр към Агенция по вписванията; 
2. удостоверение за регистрация, съгласно чл. 12, ал. 7 от Закона за храните - за обекти по чл. 3, ал. 

1, т. 1 и т. 3; 
3. удостоверение за вписване в регисгьр по Закона за занаятите и майсторско свидетелство - за 
обекти, в които се упражняват занаяти от юридически лица; 

4. карта за индентификация по регистър БУЛСТАТ, удостоверение за вписване в регистър по Закона 
за занаятите и майсторско свидетелство - за обекти, в които се упражняват занаяти от физически 
лица. 

 

При промяна в обстоятелствата, вписани в настоящето заявление се задължавам да 

уведомя районната администрация в 14 (четиринадесет) дневен срок. 

 

Подпис:                                                        

                      

/име, фамилия на управителя, печат/ 

 

Попълва се от районната администрация: 

Осигурени служебно документи: 

 

Съгласувано работно време:..............................................................................  

Заявлението е вписано под №........................ /........................ в информационен масив 

„Търговски обекти" на район „СЛАТИНА" 

 

Кмет на район „Слатина” 

                                                                                              /Наталия Стоянова/ 

/Георги Илиев/ 



 

 

 

 
СТОЛИЧНА ОБЩИНА   РАЙОН „СЛАТИНА” 

 
1574 гр. София, бул. „Шипченски проход” № 67 тел.: (02)870 55 32; факс: (02)870 11 73; 

http://so-slatina.org; е-mail: info@so-slatina.org 
 

 

(Регистрационен индекс, датa) 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
за издаване на разрешение за ползване на място за извършване  

на търговия на открито върху терен общинска собственост 
  

 

от  ................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................  
(фирма ЕИК/БУЛСТАТ на търговеца или трите имена на физическото лице-производител) 

.....................................................................................................................................................................  
(трите имена на лицето, което представлява търговеца) 

.....................................................................................................................................................................  
(седалище и адрес на управление на търговеца или адрес на физическото лице-производител) 

..................................................................  
(телефон) 

 

Уважаеми господин Илиев, 

 

Желая да ми бъде издадено разрешение за ползване на място за извършване на  търговия на 

открито върху терен общинска собственост за срок 
 

от ........................................ до ............................ 20.............г.  

(до 6 месеца)  

  

1. Точен адрес:  ..........................................................................................................................................  

2. Вид и площ на съоръжението:  ............................................................................................................  

3. Вид на стоките, с които ще се търгува  ..............................................................................................  

4. Трите имена на лицето, което извършва търговска дейност от името на търговеца/производителя 

.....................................................................................................................................................................  

5.Работно време ................................................................... почивен ден  ............... ............................... 

 

Прилагам копия от следните документи: 
1. За еднолични търговци и юридически лица 

- Актуално Удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенцията по вписванията. 

- Удостоверение за регистрация в НАП 

- Други документи, на които лицето се позовава:  ................................................................................................................  

2. За земеделски производители 

1. Анкетна карта за регистрация на земеделски производител, заверена от  компетентния орган за съответната година. 

2. Регистрационна карта на земеделски производител, заверена за съответната година. 

3. Други документи, на които лицето се позовава:  ..............................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................................  

Подпис:  .....................................................  

.....................................................................  
(име, фамилия на управителя, печат) 

 
Осигурени служебно документи:  ...........................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................................  

Длъжностно лице:  ...................................... 

( ............................................................................... ) 

 
  

 



 

  

 

        
        СТОЛИЧНА ОБЩИНА   РАЙОН „СЛАТИНА” 

 
1574 гр. София, бул. „Шипченски проход” № 67 тел.: (02)870 55 32; факс: (02)870 11 73; 

http://so-slatina.org; е-mail: info@so-slatina.org 

 

………….………………….../…………………  
(Регистрационен индекс, дата) 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
за издаване на разрешение за ползване на място за разполагане на подвижни съоръжения пред 

стационарен търговски обект върху терен общинска собственост 

  

 

от  ................................................................................................................................................................  

(фирма на търговеца, ЕИК/БУЛСТАТ) 

.................................................................. 

(телефон) 

 

Уважаеми господин Илиев, 

Желая да ми бъде издадено разрешение за ползване на място за разполагане на подвижни 

съоръжения върху терен общинска собственост пред стопанисвания от мен стационарен търговски 

обект за срок 

от ........................................ до ............................ 20.......г./до 6 месеца/   

  
1. Точен адрес на обекта:  ........................................................................................................................  

2. Вид на стационарния обект..............................................  .,номер на заявлението по чл.4 ..............  

3. Вид на съоръжението:............................................................................................................................ 

4. Заемана площ – общо............................кв.м. 

5. Площ за поставяне на ограждащи декоративни елементи - ......................................................кв.м.  

    (при разполагане маси и столове за консумация на открито) 

6.Стокова специализация.......................................................................................................................... 

 7.Работно време на съоръженията....................................................../почивен ден / ................... 

(в рамките от 07.00 ч.до 22.00 ч.) 

 

 Прилагам заверени копия от следните документи:                                                                      
 1.Индивидуална схема по чл.28б от НРУИТДТСО, съгласувана с Дирекция”Транспорт”на СО и одобрена от Гл. Архитект  

  на района. 

     2.Индивидуална схема по чл. 28 б от НРУИТДТСО, съгласувана с Дирекция”Транспорт” на СО и отдел „Пътна полиция” 

  при  СДП, одобрена от Гл.Архитект на района.                

/за разполагане на маси и столове за консумация на открито./ 

 Забележка:Посочената в т. 5 площ е част от площта по т. 4.Точка 5се попълва при искане за разполагане на маси 

 и столове за консумация на открито. 

 

 

 

 

Подпис:  .....................................................  
 .....................................................................  
 (име, фамилия на управителя, печат) 

  

 

 
 
 



 
 
 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА   РАЙОН „СЛАТИНА” 
 

1574 гр. София, бул. „Шипченски проход” № 67 тел.: (02)870 55 32; факс: (02)870 11 73; 
http://so-slatina.org; е-mail: info@so-slatina.org 

 

........................................../............................ 

Регистрационен индекс, дата  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

за работно време за  извършване на търговска дейност  

на открито  в имот частна собственост 
 

 ..................................................................................................................................................  
(фирма, ЕИК/БУЛСТАТ или трите имена на физическото лице-производител) 

 

 ..................................................................................................................................................  
(трите имена и телефон на лицето, което извършва търговска дейност от името на 

търговеца)производителя) 

 

 ..................................................................................................................................................  
(вид и площ на съоръжението) 

 

.....................................................................................................................................................................  

(точен адрес) 

 
 ..................................................................................................................................................  
(вид на стоките с които се търгува) 

 
 ..................................................................................................................................................  
               (работно време)                                                                    (почивен ден) 

 

При промяна в обстоятелствата вписани в настоящето заявление се задължавам да уведомя 

районната администрация в 14 (четиринадесет) дневен срок. 

 

  

 Подпис: ..................................................................  

 .................................................................................  
 (име, фамилия на управителя, печат) 

 

 

 

Попълва се от районната администрация! 
 

Съгласувано работно време  ....................................................................................................  
Заявлението е вписано под № ............ / ................... в информационен масив „Обекти за търговия 

на открито в имоти частна собственост“ на район „Слатина“. 

 

  

 КМЕТ НА РАЙОН „СЛАТИНА“: 

                       (ГЕОРГИ ИЛИЕВ) 
 

 



 

 

 

 

Прилагам копия от следните документи съгл. чл. 31, ал. 5  (за фирми) 

 

1. Актуално Удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенцията по вписванията. 

2. Други документи, на които лицето се позовава:  ..............................................................................  

.....................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................  

 

 

Прилагам копия от следните документи съгл. чл. 31, ал. 6 (за земеделски производители) 

 

1. Анкетна карта за регистрация на земеделски производител, заверена от  компетентния орган за 

съответната година. 

2. Регистрационна карта на земеделски производител, заверена за съответната година. 

3. Други документи, на които лицето се позовава:  ..............................................................................  

.....................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................  

 
 

Подпис:  .....................................................  
 .....................................................................  
  (име, фамилия на управителя, печат) 

 

 

Осигурени служебно документи:  ...............................................................................................  

.....................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................  

 

 

Длъжностно лице:...................................... 

( .................................................................. ) 

 

 



 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РАБОТНО ВРЕМЕ на стационарен търговски обект 

Заявление + Декларация по образец + КОПИЯ от следните документи: 

 

1. Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенция по вписванията, издадено не 

по-рано от 6 (шест) месеца от датата на подаването му (§ 2/ Допълнителни разпоредби); 

2. Свидетелство за регистрация на касов апарат; 

3. От паспорта на касовия апарат страницата, на която е вписано мястото на касовия апарат; 

4. Удостоверение за въвеждане в екплоатация или разрешение за ползване на сградата, в която се 

помещава търговският обект (нотариален акт); 

5. При необходимост съгласувана от гл. архитект на района схема за разполагане на маси, столове и 

други подвижни съоръжения около обекта (Глава втора, чл. 4 (4)); 

6. За обекти за производство и търговия с храни Удостоверение от Българска агенция по безопасност на 

храните (ДВ/8/25.01.2011) (ул. Данаил Николаев” № 7, тел. 944 17 06); 

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

инспекция (ул. Враня № 20, тел. 813 04 54; www.srzi.bg) (ДВ/14/2011); 

8. При необходимост Майсторско свидетелство по Закона за занаятите; 

9. Посочете ТЕЛЕФОН за обратна връзка. 

10. ДОГОВОР ЗА НАЕМ. 

ПОЛУЧАВАНЕ – С ПЕЧАТА НА ФИРМАТА в отдел „Регистрация и контрол на търговски обекти” 

СТАЯ 201, тел. 02/870 44 11;  Вторник: 14.00 – 17.00 ч.; Четвъртък: 09.00 – 12.00 ч. 

 

 

  

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РАБОТНО ВРЕМЕ на стационарен търговски обект 

Заявление + Декларация по образец + КОПИЯ от следните документи: 

 

1. Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенция по вписванията, издадено не 

по-рано от 6 (шест) месеца от датата на подаването му (§ 2/ Допълнителни разпоредби); 

2. Свидетелство за регистрация на касов апарат; 

3. От паспорта на касовия апарат страницата, на която е вписано мястото (адреса) на касовия апарат; 

4. Удостоверение за въвеждане в екплоатация или разрешение за ползване на сградата, в която се 

помещава търговският обект (нотариален акт); 

5. При необходимост съгласувана от гл. архитект на района схема за разполагане на маси, столове и 

други подвижни съоръжения около обекта (Глава втора, чл. 4 (4)); 

6. За обекти за производство и търговия с храни Удостоверение от Българска агенция по безопасност на 

храните (ДВ/8/25.01.2011) (ул. Данаил Николаев” № 7, тел. 944 17 06); 

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

инспекция (ул. Враня № 20, тел. 813 04 54; www.srzi.bg) (ДВ/14/2011); 

8. При необходимост Майсторско свидетелство по Закона за занаятите; 

9. Посочете ТЕЛЕФОН за обратна връзка. 

10. Договор за наем. 

ПОЛУЧАВАНЕ – С ПЕЧАТА НА ФИРМАТА в отдел „Регистрация и контрол на търговски обекти” 

СТАЯ 201,  тел. 02/870 44 11;  Вторник: 14.00 – 17.00 ч.; Четвъртък: 09.00 – 12.00 ч. 

 

 

 

 

 

 

http://www.srzi.bg/
http://www.srzi.bg/


 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

                                                       от    

..............................................................................................................            
/собственик/наемател/носител на вещни права на имота/ 

Обект...................................................................................................  

1Адмистративен адрес :....................................................................  

                                                            /район, квартал,улица, №/ 

2. Има ли търг. обект строителни книжа?....................................... 

............................................................................................................. 

/разрешение за строеж,акт за узаконяване/№, дата/,одобрени проекти,възстановени строителни книжа, от кого са издадени / 

3.Има ли издадено разрешение за строеж за преустройство, реконструкция и др. в 

обекта? .....................................................................................                                

/ако е налично се попълва№,дата на издаване, от кого е издадено/ 

4.Има ли търг. обект издадено удостоверение за въвеждане в експлоатация и/ или разрешения за 

ползване? ………………..................................................... 

............................................................................................................. 

/№,дата, от кого е издадено/ 

5.Ако в тър. обект е извършван ремонт, има ли за него одобрени строителни 

книжа?.................................................................................................................... 

/разрешения за строеж,акт за узаконяване/№,дата/,одобрени проекти,от кого са издадени/ 

За неверни данни нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс. 

                                                             

ДЕКЛАРАТОР........................ 

 

 


