
 Стр 1 от 2URI 3205

Вх. №                     До Кмета

Дата:                      на:
ден, месец, година община/район/кметство

ЗАЯВЛЕНИЕ  
Издаване на разрешение за ползване на място публична общинска собственост за извършване на  
търговска и / или друга дейност на открито чрез поставяне на съоръжения и елементи, съгласно  

Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално - декоративните елементи 
и за рекламната дейност на  територията на общината

От:
/точно наименование на фирмата, трите имена на лицето/

ЕИК/БУЛСТАТ

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

лице представляващо търговеца:
/трите имена/

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./

 Заявявам, че желая да получа Разрешение за извършване на търговска / друг вид обслужваща  /
дейност за:

1.
/вид и брой съоръжения, квадратура за заета площ/

2.
/посочва се точното място на преместваемото съоръжение/

стопанисвано от :
/наименование на фирмата или физическо лице/

РАБОТНО ВРЕМЕ:  от  ч.  до ч.

почивни дни:

СРОК: от  до

Прилагам копия от 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. Документи за право на ползване на терена, където ще се осъществява дейността: Договор за наем или 
документ за собственост на терена или обекта, към който ще се разполагат съоръженията. 
 4. За търговски обекти на територията на общината намиращи се в защитени територии за опазване на 
културното наследство се издава след писмено становище съгласно чл. 83 от Закон за културното наследство. 
 5. Схема за поставяне на преместваемия обект, одобрена от Главния архитект на общината 
 5. Скица с виза от Главен архитект на общината /при необходимост/. 
 6. Документ за собственост на преместваемото съоръжение /при необходимост/.



 Стр 2 от 2URI 3205

 Желая да получа резултат от административна услуга:

 Желая да бъде извършена:

Бърза услуга Обикновена услуга

Дата: Подпис

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 28.10.2021 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 
действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се 

автоматично при избор на дата)

· На основание: 
 - Закон за устройство на територията - чл. 56а 
 - Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално - декоративните 
елементи и за рекламната дейност на  територията на община Каспичан  - Глава втора, Ред и условия за поставяне на 
преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности


 Стр  от 
Вх. №
				                До Кмета
Дата:
				                 на:
ден, месец, година
община/район/кметство
ЗАЯВЛЕНИЕ  Издаване на разрешение за ползване на място публична общинска собственост за извършване на 
търговска и / или друга дейност на открито чрез поставяне на съоръжения и елементи, съгласно 
Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално - декоративните елементи и за рекламната дейност на  територията на общината
/точно наименование на фирмата, трите имена на лицето/
/седалище, адрес на управление на търговеца, телефон/GSM/
/трите имена/
/адрес на търговския обект, телефон /GSM/
/данни за собственика на обекта/
/магазин, З.Х.Р., ателие, склад и др.; наименование на обекта, ако има такова/
 /продажба на хранителни стоки, нехранителни стоки, видове услуги, сервиз и др./
	Заявявам, че желая да получа Разрешение за извършване на търговска / друг вид обслужваща  /дейност за:
/вид и брой съоръжения, квадратура за заета площ/
/посочва се точното място на преместваемото съоръжение/
/наименование на фирмата или физическо лице/
ч.
Прилагам копия от 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. Документи за право на ползване на терена, където ще се осъществява дейността: Договор за наем или документ за собственост на терена или обекта, към който ще се разполагат съоръженията.         4. За търговски обекти на територията на общината намиращи се в защитени територии за опазване на културното наследство се издава след писмено становище съгласно чл. 83 от Закон за културното наследство.         5. Схема за поставяне на преместваемия обект, одобрена от Главния архитект на общината         5. Скица с виза от Главен архитект на общината /при необходимост/.         6. Документ за собственост на преместваемото съоръжение /при необходимост/.
 Желая да получа резултат от административна услуга:
като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.
 Желая да бъде извършена:
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се автоматично при избор на дата)
·         На основание:
         - Закон за устройство на територията - чл. 56а
         - Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално - декоративните елементи и за рекламната дейност на  територията на община Каспичан  - Глава втора, Ред и условия за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности
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