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УВЕДОМЛЕНИЕ 

за извършване на търговска дейност на територията на  

ОБЩИНА ПРАВЕЦ   

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

…………………………………………………………….………......................................................... 
(данни на собственика на търговския обект) 

…………………………………………………………….………......................................................... 
(вид търговски обект) 

…………………………………………………………….………......................................................... 
(предмет на дейност на търговския обект) 

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

-извършва /не извършва/ продажба на тютюн и тютюневи изделия

…………………………………………………………….………......................................................... 
(работно време, почивен ден) 

…………………………………………………………….………......................................................... 
(фирма, седалище и телефон на търговеца) 

…………………………………………………………….………......................................................... 
(трите имена на лицето, представляващо търговеца) 

…………………………………………………………….………......................................................... 
(трите имена и телефон на лицето, отговорно за търговския обект) 

УВЕДОМИТЕЛ:……………………………  

       (подпис и печат) 

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

Попълва се от общинска администрация 

Уведомлението е вписано под № ................ / ............................. г. в регистър на 

“Търговски обекти” на Община Правец. 

РУМЕН  ГУНИНСКИ  
Км ет  н а  Общ и н а  Пр а в е ц

   Приложение №1 към чл.4(2) 

До Кмета на Община Правец 
     Код №3002/Вх.№................/…….….. 20….. г. 
     Не се дължи такса 

Срок на изпълнение: съгласно чл.57 от АПК 
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НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪР „ТЪРГОВСКИ 
ОБЕКТИ” НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ 

� Уведомление за извършване на търговска дейност – в два екземпляра /по образец –
Приложение № 1/.

� Удостоверение за актуално състояние на фирмата /изисква се само за ЕТ и юридически
лица, ако не са регистрирани или пререгистрирани по Закона за търговския регистър/.

� ДОКУМЕНТ за регистрация по ЕИК по БУЛСТАТ /изисква се само за ЕТ и юридически
лица, ако не са регистрирани или пререгистрирани по Закона за търговския регистър/.

� Документ, удостоверяващ законността на сградата /помещението/.

� Свидетелство за регистрация на фискално устройство.

� Удостоверение за регистрация, съгласно чл. 12, ал. 7 от Закона за храните, издадено от
ОДБХ /само за обекти търгуващи с храни/.

Забележка: Документите по т. 2 и т. 3, могат да се заменят с декларация по образец / 
Приложение № 2/. 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСЛУГАТА 
ВИЕ МОЖЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЖЕЛАНИЕТО СИ ИЗДАДЕНИЯТ ИНДИВИДУАЛЕН АДМИНИСТРТИВЕН АКТ ДА 
ПОЛУЧИТЕ: 

□Лично или чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване.

ДЕКЛАРИРАМ: 
1.Доброволно предоставям и давам своето съгласие администраторът и служителите в община
Правец да обработва  личните ми данни.
2.Запознат/а съм с целите на обработване на личните ми данни.
3.Запознат/а съм с правото на достъп и коригиране на личните ми данни.
С настоящото декларирам съгласие за съхранение и обработка на личните ми данни при спазване

на разпоредбите на Закона за защита на личните данни. 

Подпис: 

Общинска администрация –Правец, област София, гр.Правец 2161, пл.”Тодор Живков” №6; 

e-mail: delovodstvo@pravets.bgТелефони за връзка:07133/48-72
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Приложение № 2 

към чл. 5, ал.2 и чл.24,  

ал.2 

ДЕКЛАРАЦИЯ

За обстоятелствата по чл.5, ал.2 и чл.24, ал.2 от Наредбата за извършване на търговска 

дейност на територията на Община ПРАВЕЦ 

Долуподписаният(та)...................................................................................................... 
/трите имена/ 

ЕГН: ..............................., управляващ…………………………………………………............ 

/наименование на фирмата/ 

със  седалище и адрес на управление........................................................................................ 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ 

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

/ наименование на фирмата / 

е регистрирана по ф.д. № ............... / .................... год на ........................................ съд и 

притежава ЕИК по БУЛСТАТ .................................................................................................. 

Запознат съм, че за  декларирани неверни данни нося отговорност, съгласно 

законодателството в Република България. 

ДЕКЛАРАТОР: ....................................... 

    /подпис, печат/ 

Дата: ......................... год. 

Гр. Правец 
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