ДО
КМЕТА НА СО, РАЙОН „ТРИАДИЦА“

УВЕДОМЛЕНИЕ
по чл. 46б ЗУЕС
от........……………………………...................................................................................................................,
председател/член на управителен съвет (управител) на етажна собственост в сграда, намираща се в
гр. София, община Столична, район „Триадица“ , ж.к.................................................................................
ул. ..........................................................................................................№............., бл…..........., вх................
Регистрирана ЕТС №................... от дата......................... (ако вече има).
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТЕРЗИЕВ,
В изпълнение на чл. 46б ЗУЕС Ви уведомявам за следното:
Сградата е построена през …….. г. Видът на строителната система е: ………..……………................
Има …………… броя етажи, в т.ч.: надземни ……......... , полуподземни ……....., подземни ………....
Общата разгъната застроена площ на сградата (входа) е ………… кв.м.
В нея има ……. самостоятелни обекти.
На …………………………….. беше проведено общо събрание на етажната собственост в
цитираната по-горе сграда, на което бяха представени ……………….. идеални части от общите
части на сградата. На редовно проведеното събрание с мнозинство …………..……. беше избран
нов/и председател/член/ове на управителния съвет на етажната собственост, за срок
от:.......................... години, както следва:
Председател на управителния съвет е/управител е:
............................................................................................................................................................................
(трите имена; точен адрес: ул., бл., ет., ап.; телефон; електронна поща)
Членове на управителния съвет са:
1..........................................................................................................................................................................
2..........................................................................................................................................................................
3..........................................................................................................................................................................
Контрольор/ Членове на контролен съвет са:
1..........................................................................................................................................................................
2..........................................................................................................................................................................
3..........................................................................................................................................................................
(трите имена на всички членове на УС и КС; точен адрес: ул., бл., ет., ап.; телефон; ел. поща)
В подкрепа на горното прилагам протокол от общото събрание на етажната собственост
от…………………… г.
Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс.
Столична община е Администратор на лични данни с идентификационен номер 52258 и представител кмета на Столична община.
Предоставените от Вас лични данни, при условията на чл. 19 от ЗЗЛД, се събират и обработват за нуждите на административната услуга,
поискана от Вас и могат да бъдат коригирани по Ваше искане. Достъп до информация за личните Ви данни е гарантиран в хода на цялата
процедура. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условия на закона. Непредставянето на личните данни, които се изискват
от закон, може да доведе до прекратяване на производството.

ДАТА: …………

ПОДПИС НА ЗАЯВИТЕЛЯ:………………
Забележка. Представя се документ за самоличност на заявителя.

