
3087 – Приемане на уведомление за работно време при откриване на обект или за 

заявяване на промяна на работното време на обекта 

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга: 

 „Административен център” – в сградата на Община Сърница, ул. „Свобода” №20, 

тел. 03547/2266, 0889/241299, e-mail: obshtina@sarnitsa.bg ; Работно време: 08:00 – 

17:00 

 

Място на предоставяне на услугата: 

 Дирекция „Административно обслужване и местно развитие“, Старши специалист 

„ТСДТ“ 

 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: 

 Закон за защита от шума – чл. 16а и чл. 166, ал. 1 

 

Необходими документи и процедури: 

 Заявление за приемане на уведомление за работно време при откриване на обект и за 

заявяване на промяна на работно време на обект /по образец/; 

 Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенция по 

вписванията; 

 Удостоверение за регистрация, съгласно чл. 12, ал. 9 от Закона за храните - за обекти 

по чл. 3, т. 1 и т. 3; 

 Удостоверение за вписване в регистър по Закона за занаятите и майсторско 

свидетелство - за обекти, в които се упражняват занаяти от юридически лица; 

 Карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ, удостоверение за вписване в 

регистър по Закона за занаятите и майсторско свидетелство - за обекти, в които се 

упражняват занаяти от физически лица; 

 Копие на документа за собственост на обекта или копие от договора за наем или от 

друг документ, от който е видно, че са на лице основания лицето да извършва 

съответната дейност в обекта. 

 

Такса на административната услуга: 

 Заверяване на заявление за работно време на търговски обект, за който търговецът 

предлага работно време в рамките от 06.00 ч. до 23.00 ч. – 30,00 лв. 

 Заверяване на заявление за търговски обект, който с дейността си предизвиква шум 

и се намира на отстояние до 30 метра от жилищни сгради, както и за обект, 

разположен в сграда с режим на етажна собственост, работното време е от 06.00 ч. 

до 22.00 ч. – 30,00 лв. 
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 Разрешение за удължено работно време след 23:00 часа по ал. 2 и след 22:00 часа по 

ал. 3 – 50,00 лв. за една година. 

 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата: 

 10 дневен срок от подаване на заявлението. 

 

Срок на действие на индивидуалния административен акт: 

 До промяна в обстоятелствата 
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ДО 

КМЕТ НА 

ОБЩИНА СЪРНИЦА 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

за приемане на уведомление за работно време при откриване на обект и за заявяване на 

промяна на работно време на обект  
(Уникален идентификатор на административната услуга - 3087) 

 

 

От .................................................................................................................................................................. , 
(три имена на физическото лице или наименование на юридическото лице) 

ЕГН: ..........................................................................., ЕИК:……………………………………………… 

постоянен/настоящ адрес на лицето:  

гр./с. .............................................., община ................................, област ................................................., 

ул. (ж.к.) ........................................................................................................................................................, 

тел.: ............................................................... е-mail ……………………………………………………….. 

Упълномощено лице/ представител …........................................................................................................ 

.......................................................................................................................................................................... 
(трите имена на пълномощника/представителя и ЕГН) 

№/дата на пълномощното ............................................................................................................................. 

На основание Наредба за осъществяване на търговската дейност на територията на Община 

Сърница и чл.16б, ал.1, във връзка с чл.16а от Закона за шума в околната среда Ви уведомявам за: 

 Работно време при откриване на обект  

 Промяна на работното време на обект  

Наименование на обекта ………………………………………………………………………………...... 

Предмет на дейност ……………………………………………………………………………………….. 

Адрес на обекта ……………………………………………………………………………………………. 

Работно време: 

От ……………… часа до ……………… часа;     почивни дни ………………………………………… 

Три имена и телефон на лицето, отговорно за търговския обект: 

………………………………………………………………………………………………………………..

Номер на удостоверението за регистрация, съгласно чл.12, ал.9 от Закона за храните - за обектите 

по чл.З, ал.1, т.1 и т.З от наредбата 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

Номер на удостоверението за вписване в регистъра по Закона за занаятите и номер на майсторското 

свидетелство - за обекти, в които се упражняват занаяти 

………………………………………………………………………………………………………………..

Обектът се намира /не се намира/ в жилищна сграда. (вярното се подчертава); 

Обектът отстои /не отстои/ на повече от 30 метра от жилищна сграда. (вярното се подчертава); 

Приложени копия от документи, съгласно чл.5, ал.3 от наредбата: 
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……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….……….

…………………………………………………………………………………………………….................. 

При промяна в обстоятелствата, вписани в настоящето заявление се задължавам да уведомя 

общинска администрация в 14 (четиринадесет) дневен срок. 

 

 

Подпис:............................................................. 
(име, фамилия на управителя, печат) 

 

 

Попълва се от общинска администрация: 

Осигурени служебно документи: 

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

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

Съгласувано работно време:......................................................................................................................... 

Заявлението е вписано под №........................./……….…................................ в информационен масив 

„Търговски обекти" на Община Сърница. 

 

 

 

Кмета на Община Сърница………………………….. 

 

 

Заверил:……………………………………………….. 
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