ДО
КМЕТА НА
РАЙОН „ТРАКИЯ”
ГР. ПЛОВДИВ

ЗАЯВЛЕНИЕ
За издаване на разрешение за удължено работно време на търговски обекти,
осъществяващи стопанска дейност на територията на община Пловдив.
От ………………………………………………………………. ЕИК………………………………
/наименование на дружеството/

Седалище/адрес на управление: ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Представлявано от:……………………………………………………………………………………
/трите имена/
ЕГН ……………………………... с адрес: ………………………………………………………
……………………………………………………..тел./GSM…………………………………….
e-mail ……………………………………
Уважаеми г-н Кмет,
Във връзка с изискванията на чл. 11,ал. 2 и ал. 3 от Наредба за осигуряване на обществения ред,
приета с Решение №198, взето с Протокол №10 от 28.05.2009г. на Общински съвет–гр.Пловдив, Моля
да ми бъде издадено разрешение за удължено работно време за обект
…………………………………………………….., находящ се …………………… ………………
……………………………………………… за времето от ……………часа до …………. часа.
Прилагам следните документи:
1. Справка за липса на задължения към Община Пловдив /служебно издадена/ /
2. Протокол от решение на общото събрание на собствениците, взето по реда на чл. 17, ал. 3 от
Закона за управление на етажната собственост (за всички заведения за хранене и развлечение,
магазини, игрални зали, бензиностанции и обектите към тях, автомивки и други обекти за
търговия и услуги, които се намират в жилищни сгради или сгради със смесено
предназначение.);
3. Протокол за замерване на шума, издаден от оторизирана лаборатория, без да се изисква
съгласие по реда на чл. 17, ал. 3 от Закона за управление на етажната собственост (заведения
за хранене и развлечение, магазини, игрални зали, компютърни зали, бензиностанции и
обекти към тях, автомивки и други обекти за търговия и услуги, които се намират в радиус до
30м. от жилищни сгради);
4. Писмено мотивирано положително/отрицателно становище от съответното V – то РУ
„Полиция”, на чиято територия се намира обекта.
Уведомен съм, че в 7-дневен срок след изтичането на 14-дневния срок за издаване на разрешението за
ползване ще се явя да получа същото. Запознат съм, че в случай на неявяване в определения срок
разрешението ще бъде обезсилено и преписката по заявлението ми ще бъде прекратена.
Дата:………………..

Подпис:…………………….
( печат)

