ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА КУБРАТ

ЗАЯВЛЕНИЕ
за издаване на разрешение за търговия на открито
От …………………………………………………………………………………..………..…………………
(посочете трите имена на физическото лице или наименованието на юридическото лице)

ЕГН/ЕИК…………………………………….., постоянен/настоящ адрес или адрес на управление на
юридическото лице: гр./с. ........................................, община…………………, област…………………….
ул. (ж.к.) ………………………..…………………………………., тел.: ………...................., електронен
адрес .......................................
Юридическото лице се представлява от ………………………………………………………..……………
..…………………………………………………………………………………………………………………
(трите имена на представителя/пълномощника и ЕГН)

№/дата на пълномощното …………………………………………………………………….………………
Господин Кмет,
Заявявам желанието си да ми бъде разрешена следната търговска дейност на открито:
_______________________________________________________________________________________
/посочва се вида на търговската дейност/

на: ____________________________________________________________________________________
/вид и брой съоръжения, квадратура за заета площ/

по ул. _________________________________________________________________________________
/посочва се точното място на нестационарния обект/

пред обект стопанисван от: _______________________________________________________________
/наименование на фирмата/

работно време: от _______________________________ ч. до _________________________________ ч.
дата на започване: _______________________________________________________________________
Прилагам 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 временен обект, издадено от Областна дирекция по безопасност на храните
/ОДБХ/ – Разград, при продажба на хранителни стоки.
4. Документи за право на ползване на терена, където ще се осъществява дейността:
4.1. Договор за наем или документ за собственост на терена или обекта, към който ще се
разполагат съоръженията по чл. 13;
4.2. Схема за разполагане на обектите по чл. 13, ал. 2, т. 1, 2, 4, 6, 7 и 8 или проект за обектите
по чл. 13, ал. 2, т. 3, съгласувани по реда на Наредба № 1 на ОбС – Кубрат и одобрени от гл. архитект,
с посочени максимален брой маси, техния вид и разположението им в определената в проекта площ.
5. Документ за платена такса съгласно Наредба №11 на Общински съвет-Кубрат:
№___________/_____________г. за сумата от _________________ лева
 Плащането е извършено по електронен път (отбележете със знак , когато плащането е
извършено по електронен път).

Желая издаденият индивидуален административен акт да бъде получен:
Лично от ЦАО
Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес:.....................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………….…,
като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването на акта за
вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат пренасяни от оператора за служебни
цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:
 като вътрешна препоръчана пощенска пратка.
 като вътрешна куриерска пратка;
 като международна препоръчана пощенска пратка.
По електронен път на електронен адрес………………………………………………………………..

Дата: ............................
ден, месец, година

Заявител: ..........................
(подпис)

