ДО КМЕТА
НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ
Срок за изпълнение:
Експресна Бърза Обикновена – 7 дни

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В
ИНФОРМАЦИОНЕН МАСИВ
ЗА ТЪРГОВСКИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 5 ОТ ОТ
НАРЕДБАТА ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ

Такса:
Без такса - х
Експресна Бърза Обикновена Служебна -

Изпълнител: Дирекция „Административно правно
обслужване“

У В Е Д О М Л Е Н И Е
за вписване в информационен масив за търговски дейности в стационарни и преместваеми обекти, по чл.
5 от Наредба за търговска дейност на територията на община Костенец на ОбС.

От фирма………………………………………………………………………………………
/точно наименование на фирмата /

ЕИК……………………………………..
/Код по ЕИК / Булстат //

седалище………………………………………………………………………………………
/седалище, адрес на управление на търговеца,телефон/GSM /

…………………………………………………………………………………………………
/трите имена на лицето представляващо търговеца/

адрес на търговския обект……………………………..……………………………..........
/адрес на търговския обект, телефон /GSM/

собственост ………………………………………………………………………………….
/данни за собственика на обекта/

вид на търговския обект …………………………………………………………………
/магазин, З.Х.Р., ателие, склад и др.; наименование на обекта,ако има такова/

предмет на дейност ………………………………………………………………………..
/продажба на хранителни стоки, нехранителни стоки, видове услуги, сервиз и др./

работно време: от………… ч. до …………ч., почивни дни: …………………………..
/Ненормираното работно време се попълва от общинска администрация/

Декларирам, че притежавам следните документи:
1. Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенцията по вписванията
или актуална регистрация по Търговския закон или друг документ за регистрация, съответстващ на
действащото законодателство - №………………. / …………;
2. Идентификация ЕИК /БУЛСТАТ/ - № ……………………;
3. Удостоверение за регистрация на обекта за търговия с храни, в съответствие със Закона за
храните или удостоверение за вписване в регистъра на обекти с обществено предназначение, издадено от
РИОКОЗ № …………………./………………….. ;
4. Документ, уреждащ ползването на обекта /разрешение за ползване, разрешение за поставяне,
удостоверение за търпимост и други подобни/ - №……………. /……………. ;
5. Други документи, съгл. изискванията на българското законодателство /за хазартни игри,
аптека, оптика, пунктове за черни и цветни метали и други/ ………………………………;
Прилагам документи за ненормирано работно време:
1. Протокол за измерено ниво на проникващ битов шум в най-близката жилищна сграда от
органите на РИОКОЗ /когато обекта е в близост до 50м. до жилищната сграда/. Измереното еквивалентно
ниво на шум следва да бъде под допустимото ниво. Измерването се извършва след 22 /23/ часа.
При промяна в обстоятелствата, вписани в настоящето уведомление се задължавам да уведомя
общинската администрация в 30 /тридесет/ дневен срок.
Известна ми е наказателната отговорност за деклариране на неверни данни по чл. 313 от НК.

Уведомител:……………………….
/подпис/
Попълва се от общинска администрация:
Уведомлението е вписано под № ……………………/………………….. в информационен масив за
търговска дейност в стационарни и преместваеми обекти.
Длъжностно лице:……………………….
/подпис и печат/

УВЕДОМЛЕНИЯТА СЕ ПОДАВАТ В:
„Център за услуги на гражданите“ тел: 07142-2308
гр. Костенец, ул. Иван Вазов 2; Общинска администрация – Костенец, п.к. 2030

Уведомление за вписване в информационен масив за търговски
дейности в стационарни и преместваеми обекти, по чл. 5 от Наредба за
търговска дейност на територията на община Костенец.
- Уведомление – 2 броя
Към уведомлението се прилагат следните документи:
1. Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенцията
по вписванията или актуална регистрация по Търговския закон или друг документ за
регистрация, съответстващ на действащото законодателство;
2. Идентификация ЕИК /БУЛСТАТ/;
3. Удостоверение за регистрация на обекта за търговия с храни, в съответствие
със Закона за храните или удостоверение за вписване в регистъра на обекти с
обществено предназначение, издадено от РИОКОЗ;
4. Документ, уреждащ ползването на обекта /разрешение за ползване,
разрешение за поставяне, удостоверение за търпимост и други подобни/;
5. Други документи, съгл. изискванията на българското законодателство /за
хазартни игри, аптека, оптика, пунктове за черни и цветни метали и други/.
Прилагам документи за ненормирано работно време:
1.
Протокол за измерено ниво на проникващ битов шум в най-близката
жилищна сграда от органите на РИОКОЗ /когато обекта е в близост до
50м. до жилищната сграда/. Измереното еквивалентно ниво на шум
следва да бъде под допустимото ниво. Измерването се извършва след
22 /23/ часа.
-

В 7 – дневен срок от подаване на заявлението
безплатно
Уведомлението се издава според Наредбата за търговска дейност на
територията на Община Костенец
Уведомлението се получава лично от лицето подало Уведомлението в
Центъра за услуги на гражданите – ет.1 в сградата на Общинска
администрация – Костенец или от друго лице с изрично пълномощно

