
ОБЩИНА ЗАВЕТ 
ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И УСЛУГИ 

 
Изх. № .................../..................20 ...г. 
 
ДО 
КМЕТА НА ОБЩИНА 
ЗАВЕТ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
за регистрация на Сдружение по чл. 29, ал. 1 от ЗУЕС 

от 
............................................................................................................................................................... 
председател на управителен съвет/управител на СДРУЖЕНИЕ на собствениците на етажна собственост в 

сграда, намираща се в гр. Завет, Област Разград 
 

ул. .................................................................... №........ ж.к. ................... бл. .............вх. .......... 
  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, 
             В изпълнение на чл. 29, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост, Моля да бъде 
вписано в публичния регистър на сдруженията на собствениците, Сдружение с наименование: 
……………………………………………………………………………………………………..…..………………….. 
Сдружението на собствениците е създадено на Учредително събрание, проведено на 
.......................................... 
Председател на Управителния съвет е/ Управител е: 
.............................................................................................................................................................. 

(трите имена; адрес - вход, обект; телефон) 
Членове на Управителния съвет са: 
1. ........................................................................................................................................................................................... 
2. ........................................................................................................................................................................................... 
3. ........................................................................................................................................................................................... 
4. ........................................................................................................................................................................................... 

(трите имена; адрес - вход, обект; телефон) 
Председател на Контролния съвет е/ Контрольор е: 
....................................................................................................................................................... 

(трите имена; адрес - вход, обект; телефон) 
Управителният и контролният орган са избрани на общо събрание, проведено на ………………. за 
срок от ........................г. 
Към настоящето заявление прилагам следните документи: 
 Данни от книгата на собствениците (съгл. чл. 7, ал. 5 от ЗУЕС) 
 Списък на собствениците, участващи в сдружението, с три имена и адрес в етажната собственост (съгл. чл. 29, ал. 2, т. 1 
от ЗУЕС) 
 Заверено копие от протокол на учредително събрание (съгл. чл. 29, ал. 2, т. 2 от ЗУЕС) 
 Заверено копие от прието споразумение (съгл. чл. 29, ал. 2, т. 3 от ЗУЕС) 
 Нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението (съгл. чл. 29, ал. 2, т. 4 от ЗУЕС) 
 Без приложения 
 Други ………………….. 
 
Настоящото подавам, като декларирам, че заявеното в него отговаря на фактическото положение към момента 
на подаване на заявлението 
Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 
 
ЗАЯВИТЕЛ:……………………..                                  ПРОВЕРИЛ:………………………… 
                                                                                                            (Служител Общинска администрация) 
 
Данните, които ни предоставяте и представляват лични данни по ЗЗЛД подлежат на специална защита и ние поемаме ангажимент да ги опазваме, 
съхраняваме и използваме само за наша информация. 

     УТ-22/ 01.03.2010г 



 


