
 УСЛУГА  04/ 01 
 
 

У В Е Д О М Л Е Н И Е 
за извършване на търговска дейност на територията на община Мездра 

 
 

.............................................................................................................................................................................. 
 (вид и наименование на търговския обект) 

 

 .............................................................................................................................................................................. 
(адрес на търговския обект ) 

 
.............................................................................................. ...................................................................... ........... 

 (предмет на дейност) 

 
....................................................................                        .................................................................................... 

/работно време/       /почивен ден / 

 
- извършва / не извършва / продажба на вино и спиртни напитки 

- извършва / не извършва / продажба на тютюн итютюневи изделия 

 
.....................................................................................................................................     ......................................    

                        (фирма, адрес на управление / седалище)                                    ЕИК (БУЛСТАТ)                  
 
....................................................................................................................................        ................................... 

/трите имена на материално- отговорното лице за търговския обект/  /телефон/ 

 

............................................................................................................................................................................................. 
/данни за собственика на имота, в който се намира обекта/ 

 
 

При промяна в обстоятелствата вписани в настоящото уведомление се задължавам да уведомя 

общинската админинстрация в 7 /седем/ дневен срок от настъпилата промяна. 

 

 

 

Притежавам следните документи: 

 

1. Удостоверение за актуално съдебно състояние на фирмата или актуално удостоверение от Агенция по 

вписванията (допуска се използването и прилагането на информационната форма от интернет сайта на Търговския регистър); 

2. Документ, уреждащ ползването на обекта по предназначение /удостоверение за ползване, разрешение за поставяне, 

удостоверение за търпимост и други подобни/ - (№……… /дата……………)- (документа се набавя служебно) ; 

3. Удостоверение за регистрация от Областна дирекция по безопасност на храните – Враца (ОДБХ- Враца), 

за търговия с храни (съгл. чл.12, ал.8 от Закона за храните)- при продажба на стоки, за които се изисква 

такъв документ (№……….. / дата……………..) - (копие на документа);  

4. Удостоверение за регистрация в Регионална здравна инспекция – Враца (РЗИ-Враца) за дейност в обекти 

с обществено предназначение (№………… / дата……………) - (копие на документа);  

5. Документ за собственост на имота- (Копие от Акт за собственост или друго правно основание за ползване- нотариален акт, 

договор за наем и т.н.); 

6. Удостоверение за вписване в регистър по Закона за занаятите и номер на майсторско 

свидетелство…………………………...(при извършване на стопанска и търговска дейност, по смисъла на Закона за занаятите); 

7. Други документи, съгласно изискванията на българското законодателство. 

 

 
  

 

 
 

Уведомител : .................................................    
     /подпис/      
 

 

 

 
Попълва се от общинска администрация: 

 

Уведомлението е вписано под № .............../ ……................... в информационен масив “ Търговски обекти “  на Община Мездра. 
 
 
 


