
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ 

на отдел „Регистрация и контрол на търговската дейност” 

за извършените дейности, за периода м. Януари, 2023 г. 

 

Вид дейност Ед.мярка К-во 

 (преписки, 

разрешения, 

процедури) 

Приемане и обработка/преглед, вписване в информационен 

масив и заверка на Заявления за работно време на 

стационарни търговски обекти.  
 

Бр. 23 

Приемане на заявления за прекратяване на търговска 

дейност – комплектоване на досиета и отразяване в 

съответните регистри 

Бр. 3 

Приемане и обработка/преглед, вписване в информационен 

масив и заверка на Заявления за работно време в имот 

частна собственост.  

Бр. - 

Приемане и обработка на заявления за издаване на 

разрешение за извършване на търговия на открито върху 

терени общинска собственост, съгласно чл.23 и чл.27 от 

НРУИТДТСО.     

Бр. 149 

Изготвени разрешителни за ползване на място за 

извършване на търговия на открито върху терени общинска 

собственост, съгласно чл.23 и чл.27 от НРУИТДТСО.     

 

Бр. 2 

Приемане и обработка на заявления за издаване на 

разрешение за ползване на място за разполагане на 

подвижни съоръжения пред стационарни търговски обекти 

върху терени общинска собственост и изготвяне на 

разрешителни за ползване на място за разполагане на 

подвижни съоръжения пред стационарни търговски обекти 

върху терени общинска собственост, съгласно чл. 28 от 

НРУИТДТСО - маси за консумация, стелажи, хладилни 

витрини, фризери и др. 

Вписване в регистър на издадените разрешения.  

 

Бр. 26 



Приемане и обработка на заявления за прекратяване на 

издадено разрешение за ползване на място за разполагане на 

подвижни съоръжения пред стационарен търговски обект 

върху терен общинска собственост/за извършване на 

търговия на открито върху терен общинска собственост и 

изготвяне на прекратяване на съответното разрешително. 

Бр. - 

Заседание на постоянната комисия за разглеждане на 

постъпилите заявления за извършване на търговия на 

открито (продажба на земеделска продукция от 

производители и   мобилни търговски съоръжения) и 

заявления за издаване на разрешения за ползване на място 

за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарен 

търговски обект върху терен общинска собственост. 

Съставен протокол от заседанието на постоянната комисия. 

 

Ежемесечно  

Списък и придружително писмо, и изпращане до Столична 

община – Дирекция „Икономика и търговска дейност“ на 

изготвените разрешения за заверка. 

 

Ежемесечно  

Връчване на заверените разрешения от Дирекция „ИТД“ и 

проследяване за спазване срока на заплащане. 

 

Ежемесечно  

Издадено Разрешение за ползване на общински имоти и/или 

имущество, предназначени за общо ползване, за артистична 

изява.  

 

Бр. - 

Приемане и обработка на заявления за издаване на 

разрешение за ползване на място чрез поставяне на фирмени 

информационно – указателни табели (ФИУТ) и изготвени 

разрешителни за ползване на място чрез поставяне на 

фирмени информационно - указателни табели (ФИУТ) и 

вписване в електронен регистър. 

 

Бр. 2 

Извършени проверки на места, представляващи части от 

имоти общинска собственост – стълбове за улично 

осветление за поставяне на ФИУТ, регулярни по изтекли 

разрешения и новопостъпили заявления за издаване на 

разрешение за ползване на място за поставяне на ФИУТ.  

 

Бр. 4 

Съставени констативни протоколи, относно ползването на 

места, представляващи части от имоти общинска 

собственост – стълбове за улично осветление за поставяне 

на ФИУТ. 

 

Бр. - 



Писма до юридически лица/фирми, относно извършени 

регулярни проверки и издаване или прекратяване на 

разрешения за ФИУТ. 

Бр. - 

Прекратяване на разрешение за ползване на място чрез 

поставяне на фирмени информационно - указателни табели 

(ФИУТ). 

 

Бр. - 

Премахнати ФИУТ след проверки на място и изпратени 

писма – покани за премахване. 

Бр. - 

Съставени констативни протоколи от извършени проверки 

на място на търговски обекти, както и свързани с дейността 

на отдела. 

 

Бр. 20 

Изготвени Покани за доброволно освобождаване на 

общински недвижими имоти и покани за доброволно 

погасяване на задължения. 

 

Бр. 2 

Изготвени Доклади до кмета на Столична община, респ. до 

СОС за откриване на процедура за провеждане на публично 

оповестен конкурс за отдаване под наем на общински 

нежилищни имоти – помещения и терени. 

 

Бр. - 

Проведени процедури по провеждане на публично 

оповестени конкурси за отдаване под наем на общински 

нежилищни имоти – помещения и терени. 

 

Бр. - 

Проведени процедури по изземване на общински 

недвижими имоти и/или доброволно освобождаване на 

имоти общинска собственост.     

 

 

Бр. 1 

Проведени процедури по предоставяне на нежилищни 

помещения - общинска собственост - ползвани за клубна 

база, за осъществяване на дейностите на политическите 

партии на територията на район „Младост". 

 

Бр. 1 

Сключени договори за наем на нежилищни имоти – 

помещения и терени.  

 

Бр. 1 

Сключени анекси към договори за наем на нежилищни 

имоти – помещения и терени.  

 

Бр. 1 



Изходяща поща/писма до СО, СОС и други организации, в 

това число и отговори на сигнали от граждани, вътрешна 

кореспонденция, възлагателни писма за оценка на 

общински имоти и др.  

 

 

Бр. 5 

Сключени договори за наем на общинска земя /терен/, с 

монтирана върху нея стълба към стационарен търговски 

обект, след представени Експертни оценки за актуализиране 

на наемната цена, изготвени от експерт оценител. 

 

Бр. - 

Във връзка с извършените дневни и нощни проверки, и 

установени нарушения по НРУИТДТСО, са съставени и 

връчени актове за установяване на административни 

нарушения. 

 

Бр. 2 

Издадено мотивирано постановление. Бр. 1 

Сключени споразумения по чл.58г от ЗАНН Бр. 2 

Изпълнение на други текущо поставени задачи от 

ръководството на СО – район „Младост“ във връзка 

дейността на отдела. 

 

  

Изготвени писма до отдел „ПОЧР“ за предявяване на 

дължими суми от длъжници. 

Бр.  

Изготвяне на справки по повод запитвания, поставени като 

задача от ръководството, до Столична община и др. 

Бр. 2 

 

 

 

 

 


