
 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

   Съгласно чл.4 от Наредбата за търговска дейност на територията на община 

Костенец, всички лица извършващи търговска дейност на територията на общината в 

следните видове обекти : 

1. Стационарни 

 

1.1. Обекти за търговия с хранителни стоки; 

1.2. Обекти за търговия с нехранителни стоки; 

1.3. Заведения за хранене и развлечения; 

1.4. Средства за подслон и места за настаняване; 

1.5. Обекти за услуги / салони, сервизи, работилници, ателиета и др. подобни  

1.6. Паркинги; 

1.7. Бензиностанции и газстанции; 

1.8. Зали за хазартни игри; 

1.9. Компютърни и интернет зали; 

1.10. Складове; 

1.11. Аптеки и дрогерии; 

1.12. Търговски комплекси, базари и пазари; 

1.13. Пунктове за вторични суровини; 

1.14. Други; 

 

2. Преместваеми 

 

2.1. Павилиони, каравани и фургони; 

2.2. Щандове разположени в частни имоти; 

са длъжни, в 30 / тридесет/ дневен срок от започване на дейността в съответния обект, 

да подадат уведомление по образец в 2 /два/ екземпляра до Кмета на общината в „ 

Центъра за административно обслужване“ в в Общинска администрация Костенец, с 

адрес : гр. Костенец 2030, ул. „ Иван Вазов“ № 2, ет.1. 

УСЛУГАТА Е БЕЗПЛАТНА. 

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 от Областна дирекция по безопасност на 

храните / ОДБХ / - София област, за обект за търговия с храни и заведения за хранене и 

развлечение съгласно чл.12, ал.7 от  Закона за храните ( № / дата );  



           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. 

 

Съгласно чл.9, ал.1 от Наредба за търговската дейност на територията на 

община Костенец, търговските обекти по чл.4, ал.1, т. 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 

1.11 и 2.1 може да работят и с ненормирано работно време, като за целта съгласно 

чл.11, ал.1от същата Наредба се подава заявление до Кмета на общината за издаване на 

удостоверение за работа на обекти с ненормирано работно време, с необходимия набор 

от 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. Становище от РУ гр. Костенец за липса на констатирани нарушения на 

обществения ред в обекта през последните 6 /шест/ месеца от датата на подаване на 

заявлението / за ЗХР/; 

             4. Становище от РУПБС за съответствие на обекта с изискванията за пожарна 

безопасност; 

 5. Удостоверение за регистрация от Областна дирекция по безопасност на храните / 

ОДБХ / - София област, за обект за търговия с храни и заведения за хранене и развлечение 

съгласно чл.12, ал.7 от  Закона за храните ( № / дата );  

6. Документ, уреждащ ползването на обекта /разрешение за ползване, разрешение за 

поставяне, удостоверение за търпимост и други подобни/; 

7. Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация; 

8. За обекти, намиращи се в жилищни сгради – протокол от общото събрание на 

живущите, в който с решение е дадено съгласие от обитателите и живущите за работа на 

обекта с ненормирано работно време; 

9. Декларация и/или копие на удостоверение за категоризация на обекта / за ЗХР/  

          10. Други документи, съгл. изискванията на българското законодателство /за хазартни 

игри,  аптека, оптика, пунктове за черни и цветни метали и други/; 

          11. Протокол за измерено ниво на проникващ битов шум в най-близката жилищна 

сграда от органите на РИОКОЗ /когато обекта е в близост до 50 м. до жилищната сграда/. 

Измереното еквивалентно ниво на шум следва да бъде под допустимото ниво. Измерването 

се извършва след 22 /23/ часа. 

          12. Документ за платена такса; 

 

Таксата за издаване на Удостоверение за работа с ненормирано работно време е 120,00 / 

сто и двадесет/ лева, с валидност – 1 /една/ година. 

 

Съгласно чл. 24 от Наредбата за търговска дейност на територията на община Костенец, за 

нарушаване на разпоредбите на Наредбата, се налагат глоби на физически лица в размер от 



50,00 лв. до 5 000 лв., а на еднолични те търговци и юридическите лица – имуществена 

санкция в размер от 100 лв. до 50 000 лв. 

Съгласно чл.25 от Наредбата, актовете по установяване на административни 

нарушения се съставят от експерти и упълномощени от кмета служители от общинска 

администрация, по чл.11 и чл.21 и от служители на РУ на МВР – Костенец 

 Повече информация, както и образците на заявленията, можете да намерите на 

обновената интернет страница на община Костенец : https://www.kostenetz.com/ 
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