
 
 

УСЛУГА 04/03-1 
 
ДО 

КМЕТА НА  

ОБЩИНА МЕЗДРА 
 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
 
 
От................................................................................................................................................... 

Управител на ................................................................................................................ ............... 

Адрес на управление .................................................................................................................. 

ЕИК ....................................                         Телефон: ...................................... 
  

         

ГОСПОДИН КМЕТЕ, 
 
 

Желая да извършвам търговия на открито на територията на 

гр./с.........................................................., ул. ............................................................. №...... 

на площ от ............ кв. м. за продажба на ........................................................................... 

от преместваемо съоръжение .................................................................................................... 

в периода от ....................... 20........г. до ..................... 20........г. включително. 
 
 

ПРИЛАГАМ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

1. Удостоверение за регистрация на временен обект, издадено от ОДБХ- Враца (при 

търговия с храни); 

2. Доклад и/или Сертификат за контрол на съответствията от акредитиран орган за 

контрол (при предоставяне за ползване на атракционни съоръжения: детски клатушки, батути, влакчета, въртележки, гондоли и 

др.); 

3. Сертификат за качество и безопасност, издаден от производител или вносител (при 

предоставяне за ползване на велорикши, велосипеди, еко-скутери, тротинетки, детски акумулаторни колички и други подобни); 

4. Анкетна карта за регистрация на земеделски производител, заверена от компетентния 

орган за съответната година (в случай, че лицето ще търгува със земеделска продукция и е земеделски 

производител); 

5. Регистрационна карта на земеделски производител, заверена за съответната година (в 

случай, че лицето ще търгува със земеделска продукция и е земеделски производител) 

6. Пълномощно на представителя, когато искането не се подава лично от физическото 

или юридическото лице, което ще ползва мястото; 

1. Квитанция за платена такса за разрешение – 10 лв.; 

2. Квитанция за платено тротоарно право:.......................лв.; 

за І- ва зона на града       -                       2. 00 лв/кв. м. на ден; 

за ІІ- ра зона на града и с. Зверино  -     1. 50 лв/кв. м. на ден; 

за останалите села                  -                1. 00 лв/кв. м. на ден; 

3. Бланка – 1 лв. 

4. Заявление /по образец/ – 1 лв. 

 
 Подпис на заявителя:............................. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

СТАНОВИЩЕ/РАЗРЕШЕНИЕ ОТ ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ: 
 Разполагането на заявеното преместваемо съоръжение и заетата от него площ са 

съгласувани и допустими при спазване на изискванията в Наредбата за разполагането на 

преместваеми обекти на територията на община Мездра, а така също и съгласно санитарно 

– хигиенните нормативи и условия за безопасност. 

     

Дата:...................... гл. архитект: .................................. 
           /подпис и печат/ 
 



 

УСЛУГА 04/03-2 
 

ДО 

КМЕТА НА  

ОБЩИНА МЕЗДРА 
 
 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
 
 
От...................................................................................................................................................  

(трите имена на лицето) 

 

Управител на ................................................................................................................ ............... 
(име на фирмата) 

 

Адрес на управление .................................................................................................................. 

 

ЕИК ....................................                   Телефон: ...................................... 
  

         

 

ГОСПОДИН КМЕТЕ, 
 
 

Желая да извършвам търговия на открито на територията на 

гр./с..........................................................., ул. .................................................................... №.. 

от .................. бр. самопродаващо преместваемо съоръжение, тип „вендинг- машина“-  

с  продажба на ....................................................................................................................... 

в периода от ....................... 20........г. до ..................... 20........г. включително. 
 
 

 

ПРИЛАГАМ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

1. Удостоверение за регистрация на временен обект, издадено от ОДБХ- Враца (при 

търговия с храни и напитки); 

2. Пълномощно на представителя, когато искането не се подава лично от физическото 

или юридическото лице, което ще ползва мястото; 

3. Квитанция за платено разрешение за „търговия на открито“ – 10 лв.; 

4. Квитанция за платена такса „тротоарно право“:.......................лв.; 

за І- ва зона на града       -                       30. 00 лв. за брой машина/месец; 

за ІІ- ра зона на града и с. Зверино  -     25.00 лв. за брой машина/месец; 

за останалите села                  -              20.00 лв. за брой машина/месец; 

 

5. Бланка – 1 лв. 

6. Заявление /по образец/ – 1 лв. 

 
 

 

Подпис на заявителя:............................. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

СТАНОВИЩЕ/РАЗРЕШЕНИЕ ОТ ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ: 
 Разполагането на заявеното преместваемо съоръжение и заетото място са 

съгласувани и допустими при спазване на изискванията в Наредбата за разполагането на 

преместваеми обекти на територията на община Мездра, а така също и съгласно санитарно 

– хигиенните нормативи и условия за безопасност. 

     

 

Дата:...................... гл. архитект: .................................. 
          /подпис и печат/ 


