Образец № 10

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ОП "ТУРИЗЪМ"
гр. София 1505, ул. "Оборище" №44, тел: 02/943 42 05, e-mail: opto@info-sofia.bg
www.info-sofia.bg; www.visitsofia.bg

До
Кмета на Столична община

Входящ №

ЗАЯВЛЕНИЕ
за настъпила промяна в обстоятелствата
Промяна на наемател

Промяна на собственик

1. От (име,презиме,фамилия-собственик,изпълнителен директор, управител) Стоян Димитров Иванов
2. Представител на
(фирма на търговското дружество,едноличен търговец)

2.1. Единен индентификационен номер
ЕИК
BG 1301220ХХ

ЕТ"ХХХ-Стоян Иванов"
3. Адрес на управление(район)

3.1. (пощ.код)

"Сердика"

3.2. (населено място)
гр. София

1202

3.4. (бул./пл./ул.)
3.5. (№)
50
ул. "Козлодуй"
3.9. (ап.) 3.10. (тел.)
3.11. (факс)
931 38 70 / 0885 456 ХХХ
9310ХХХ
4. Заведение за хранене и развлечения,подлежащо на категоризиране (наименование)
3.3. (ж.к.кв.)

"Банишора"
3.6. (блок) 3.7. (вх.) 3.8. (ет.)

Семеен хотел
5. Адрес на туристистическия обект (населено място / ул. / № / телефон)
София, ул. "Княз борис І" № 205 тел. 931 38 ХХ
5.1. Вид на обекта
Семеен хотел

5.2. Категория,за която се
кандидатства
2

5.3. Общ брой места за сядане /
стаи, легла
18/34

6. Приложени документи

№ / Дата

6.1. Оригинал или копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по
силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по
законодателството на държава-членка на ЕС, или на друга държава - страна по
Споразумението за Европейското икономическо пространство
6.2. Декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или в
ликвидация - оригинал или норатиално заверено копие
6.3. Документ, удостоверяващ професионалната и езикова
квалификация на управителя на обекта - заверено копие

10.07.2007г.

12.07.2007г.
Свид. №19592/
17.03.05г.

6.4. Документ за собственост на обекта при промяна на собственика заверено копие / Да се представя в оригинал за сверка /
6.5. Договор за наем или друг договор, от който е видно, че са налице
условия лицето да извършва туристическа дейност в обекта - заверено
копие;

19.9.2007 г.

6.6. Досегашна категорийна символика - заверено копие

25.05.2004г.

6.7. Копие от единния индентификационен номер

122/20.07.2003г.

6.8. Документ за платена такса, съгласно тарифата по чл. 69 ал. 3 от Закона за
Туризма внесена дължима такса 150 лв.
7. Дата и място

19.9.2007 г.
гр. София

8. Подпис и печат

Квит. №4010002755
/2007г

