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Образец №4

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

АНКЕТНА

КАРТА

ЗА ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ
Вид на обекта

Ресторант

Име на обекта

„Синьото”

Категория

1*

Статут на обекта по ЗУТ постоянен х по чл. 56 ЗУТ
Адрес на обекта: град/село_____ София ______ Пощенски код___1324 ____ Район ______„Люлин” _„Люлин”
ж.к
„Люлин -5”
бул./ул
„ Райко Даскалов”
№…..бл. 549 вх…Г ет .…ап.…
№ на заявлението за категоризация 7380 _____дата на подаване____13.09.2007 _ год.
А.Технически капацитет

В.Търговски капацитет

Обща площ на закрито_____130_____ кв.м.
Обща площ на открито_____46______ кв.м.
Основание за ползване:
нотариален акт за собственост
договор за наем
x
тротоарно право
x
Брой места на закрито_____40______ бр.
Брой места на открито _____30______бр.

Обща площ на закрито_______61_____кв.м.
Обща площ на открито________40___ кв.м.
Основание за ползване:
нотариален акт за собственост
договор за наем
x
тротоарно право
x
Брой места на закрито______30________бр.
Брой места на открито______20________бр.

Адрес за кореспонденция: град/село_ София _____ Пощенски код__1612_ Район__„Красно село”________„
ж.к._ Лагера _____ бул./ул.____ „ Баба Илийца”______ №_2_________бл.______вх._____ ет.___ ап.________
Лице,извършващо дейност в обекта:_____ ЕТ” Плам-Ивайло Николов”_______________________________”
Управител на обекта:_____ Ивайло Николов Боянов ________________________________________________ в
Телефон за връзка в обекта:_____ 8586133__________________________________________________________3
Телефон за връзка с гл.счетоводител:_____ 825 50 05_________________________________________________5
е-mail: ______ iv_p@abv.bg ________________________________________________________________________bg
Уведомен съм, че съгласно чл. 166, ал. 1, т. 2 от Закона за туризма личните ми данни ще бъдат обработени за извършване на
процедурата по категоризиране на горепосочения туристически обект и вписване в Националния туристически регистър.
Лице, извършващо дейност в туристическия обект:______________________________________________________________
/име, презиме, фамилияи подпис/
Уведомен съм, че съгласно чл. 166, ал. 1, т. 2 от Закона за туризма личните ми данни ще бъдат обработени за
извършване на процедурата по категоризиране на горепосочения туристически обект и вписване в Националния туристически
регистър.
Собственик на туристическия обект:____________________________________________________________________________
/попълва се когато собственикът е физическо лице/
/име, презиме, фамилияи подпис/
Предпочитана форма за комуникация с ОП”Туризъм”:
Телефон-02/943-42-05
Факс-02/943-47-68
Е-mail:opto@info-sofia.bg
Дата: ………………….

