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Бланка  ТТ08               КОД: 9032 
чл.56, т.6 от Приложение І на НОАМТЦУТОВ  

 

  Маси 

   

  Други 

   

ДО 

КМЕТА  

НА РАЙОН „ПРИМОРСКИ” 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

за търговия на открито със сезонни стоки 

 

 

От _____________________________________________________, ЕГН _____________________ 
(трите имена)                             (попълва се при съгласие на заявителя по смисъла на чл.4 от ЗЗЛД) 

Адрес: ____________________________________________________________________________ 

Наименование на търговеца: ________________________________________________________ 

Идентификационен № ______________________________________________________________ 

Телефон за връзка: __________________________, Електронна поща : ____________________ 

                                         

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КМЕТ, 

 

Моля, да ми бъде издадено/продължено Разрешение за поставяне на преместваем 

обект на основание § 1 ПЗР от НРПО за търговия на открито със сезонни стоки 

...................................................................................................................................................................... 
(вид на преместваемия обект) 

на общински терен по ЗМДТ, с площ  от .......................... кв.м., който ще се намира  на 

...................................................................................................................................................................... 
(адрес на желаното място) 

и ще използвам за ...................................................................................................................................... 
(вид дейност) 

 

за периода от ............................. 20 .... г.  до ............................  20  ...  г.  
 

 

 

 

 

РАЙОН „ПРИМОРСКИ” -  ОБЩИНА ВАРНА 
 

9010 Варна, бул. „Генерал Колев” № 92,  тел: +359/52/359 100; факс 303 110 
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За заявления от името на фирми са необходими  следните документи: 

1. Оразмерена схема за желаното местоположение на обекта 

2. За маси пред ЗХР, щендери, хладилници – документ за собственост или договор за наем. 

 

 

 За производители е необходим и следния документ: 
1. Регистрационен талон на земеделския производител от Областна дирекция "Земеделие и 

гори"  (копие) 

2. Оразмерена схема за желаното местоположение на обекта 

 

Забележки:  

1. Приложенията към заявлението, които са копия, да се заверяват от притежателя на 

оригинала за вярност. 

2. В случай на упълномощаване, упълномощеното лице да представя оригинално 

пълномощно. 

 
Информиран/а съм, че личните ми данни се обработват за целите на административното обслужване 

 

С уважение: ………………………… 

      (подпис, печат) 

 

 

Дата: ________ 20 __ г. 

гр. Варна 

 

 
Забележка: : Таксите са определени съгласно НОАМТЦУТОВ,  издадена на основание чл. 9 от ЗМДТ 

 
 

 

Получаване:  

 На място  

 Чрез пощенска /куриерска пратка /за сметка на заявителя/ на адрес: 

 По електронен път на е-mail: 

 

 


