
ДО  

КМЕТА НА РАЙОН  “ТРИАДИЦА” 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

ЗА РАБОТНО ВРЕМЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ОТКРИТО В ИМОТ ЧАСТНА 

СОБСТВЕНОСТ 

 

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

 

….............................................................................................................................................................................., 
(трите имена и телефон на лицето, извършващо търговската 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 настоящото 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 "Триадица". 

 

 

 

КМЕТ НА РАЙОН "ТРИАДИЦА": .................................  

 
 

 

 
 



 
 
 
ПРИЛАГАМ КОПИЯ ОТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ – съгл. чл.31, ал.5 – за фирми: 
 

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

2. Други документ, 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 документ, на които лицето се позовава………………………………………………..  
 
 
 

 
Столична община е Администратор на лични данни с индентификационен номер 52258 и представител кмета на Столична община. Предоставените от 
Вас лични данни, при условията на чл. 19 от ЗЗЛД, се събират и обработват за нуждите на административната услуга, поискана от Вас и могат да 
бъдат коригирани по Ваше искане. Достъп до информация за личните Ви данни е гарантиран в хода на цялата процедура. Трети лица могат да получат 
информация само по реда и при условия на закона. Непредоставянето на личните данни, които се изискват от закона, може да доведе до прекратяване на 
производството. 

 
 
 
Подпис: 

/ име,фамилия на управителя, печат / 
 
 
Попълва се от районната администрация: 
 

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

 

 


