
ОТЧЕТ

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОТДЕЛ “РКТСД”
за периода 1 - 30 януари 2022 г.

I.Получени и обработени заявления, разрешителни и писма Бр.

1.Получени и обработени заявления за работно време на стационарни търговски обекти-  Чл. 4 , 4а 
НРУИТДТСО

34

2.Получени и обработени заявления за промяна в обстоятелствата на стационарни търговски обекти по Чл. 
4, 4а НРУИТДТСО

4

      3.Получени и обработени заявления за прекратяване на работно време на стационарни 
търговски обекти по Чл. 4, 4а НРУИТДТСО

4

      4.Изготвени заповеди и писма – разрешителни за ползване на терен общинска собственост и писма за 
художествено – творчески изяви, търговия на открито, рекламни кампании на територията на район 
„Средец” по Чл. 23 НРУИТДТСО

29

      5.Изготвени и издадени разрешителни за съоръжения пред стационарни търговски обекти по Чл. 28 
НРУИТДТСО     

105

      6. Изготвени и издадени разрешителни за фирмени информационно - указателни табели (ФИУТ)                 0

ІІ.  Извършени проверки и отговори на жалби
      1.Проверени търговски обекти, във връзка с подадени заявления за работно време на търговски обекти 
по Чл. 4, 4а НРУИТДТСО

3

      2.Извършени проверки във връзка с издадени разрешителни за кампанийна търговия по Чл. 23 
НРУИТДТСО

0

      3.Извършени текущи проверки и по жалби на граждани по Чл. 28 НРУИТДТСО 26
      4.Писмени отговори на жалби и запитвания на граждани и СО и изготвени доклади за проверки 5
      5.Извършени нощни проверки по жалби на граждани съвместно със СДВР 0

ІІІ. Съставени констативни протоколи и актове
      1.Съставени констативни протоколи по НРУИТДТСО ( общо/за нарушения ) 26/2
      2.Съставени АУАН по Чл. 36 НРУИТДТСО 2

ІV.  Изготвени регистри и справки

1



2. Изготвени регистри за поставяне на преместваеми съоръжения пред стационарни 
търговски обекти върху терени общинска собственост за Дирекция ИТД на СО

2

V.Дейности, свързани с отдаване на общински имоти за стопанска дейност
     1.Изготвени писма и покани и покани във връзка със съставени АУАНН 2

     2.Въведени сключени споразумения между наематели и район “Средец” 0

     3.Изготвени справки за отдел ФСОКССД и ПИОЧР 0

     4.Преглед и съпоставка на представени документи от наематели 0

     5.Въведени анекси по Решение 580 на СОС 0

     6. Изготвени споразумения за обезщетения 0

     7.Изготвени справки за текущи задължения за общински имоти 25

     8. Събрани суми по сключени договори за текущия месец - лв
IV.Неприключени в срок преписки към края на отчетният период* 0

Изготвил: Найден Крумов /началник отдел РКТСД/
* Неприключени са отговори на жалби. Някои от тях са дадени за подпис, а за други, 
трябва да се извърши нощна проверка с полицаи.
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