
ДО  

КМЕТА НА 

РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

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.9 от 

Закона за храните – за обектите по чл.3, ал.1, т.1 и т.3 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 НРУИТДТСО:  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

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 „Нови Искър“. 

 

 

ДАНИЕЛА РАЙЧЕВА 

КМЕТ НА РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“ 



Документи съгласно чл.5, ал.3 от Наредбата за реда и условията за извършване на 

търговска дейност на територията на Столичната община: 

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

вписванията – проверява се служебно. 

2. Удостоверение за регистрация, съгласно чл. 12, ал. 9 от Закона за храните - за обекти 

по чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 3 - проверява се служебно. 

3. Удостоверение за вписване в регистър по Закона за занаятите и майсторско 

свидетелство - за обекти, в които се упражняват занаяти от юридически лица. 

4. Карта за идентификация 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. 

5. Протокол от Столична РЗИ или лицензирана лаборатория за съответствие с 

допустимите нива на шум в и около обекта /за обекти с работно време извън рамките на 

часовете: от 06:00 ч. до 23:00 ч. за урбанизирани територии и от 06:00 ч. до 22:00 ч. за 

обекти, които с дейността си предизвикват шум и са на отстояние по-малко от 30 м. от 

жилищна сграда/. 

6. Протокол от Столична РЗИ или лицензирана лаборатория за съответствие с 

допустимите нива на шум в и около обекта и съгласие на 50 % + 1 от собствениците, 

включително съгласието на всички непосредствени съседи /за обекти с работно време 

извън рамките на часовете от 06:00 ч. до 22:00 ч. в жилищни сгради в режим на етажна 

собственост/. 

https://sofia.obshtini.bg/doc/11205/0/#p6769764
https://legislation.apis.bg/doc/11743/0/
https://legislation.apis.bg/doc/11743/0/

