
                   

 

 

 

УСЛУГИ ТЪРГОВИЯ 

Издаване на Удостоверение за работа на обекти с ненормирано 

работно време 

  
- Заявление 

Необходими документи, които се прилагат към заявлението: 

            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; 

  
- В  7 – дневен срок от подаване на заявлението 

- Такса – 120.00 лв. - според Наредба за определянето и администрирането на 

местни данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Костенец 

- Удостоверението се издава според Наредбата за търговска дейност на 

територията на Община Костенец.  

- Срок на валидност на Удостоверението - една година 



 

 

 

 

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 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. 

 

- В 7 – дневен срок от подаване на уведомлението 

- безплатно 

- Уведомлението се издава според Наредбата за търговска дейност на 

територията на Община Костенец 

 

 

 


