До Кмета на Община Правец

Вх. №........................../…….. 20….. г.
Не се изисква такса
Срок на изпълнение: съгласно чл.57 от АПК

УВЕДОМЛЕНИЕ
по чл.46б от Закона за управление на етажната собственост
от.……………………………………………………….………................................................................................
председател/член на управителния съвет(управител) на етажна собственост в сграда, намираща се в
Адрес………………………………………………………………….…………………..........................................
(област, община, населено място, ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап.)

Регистрирана ЕТС №…………………., от дата……………………..(ако вече има).

Г-н КМЕТ,
В изпълнение на чл.46б от ЗУЕС Ви уведомявам за следното:
Сградата е построена през…………..г.
Видът на строителната система е………………………..
Има………….броя етажи, в т.ч: надземни…………., полуподземни…………., подземни…………..
На…………………………., беше проведено общо събрание на етажната собственост в цитираната
по горе сграда/вход/, 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:
…………………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………….....
(три имена, точен адрес: ул, бл., ет., ап., телефон, електронна поща)

Членове на управителния съвет са:
1.………………………………………………………………………………………………………….....
2.………………………………………………………………………………………………………….....
3.………………………………………………………………………………………………………….....
(три имена, точен адрес: ул, бл., ет., ап., телефон, електронна поща)

Контрольор/Членове на контролен съвет са:
1.………………………………………………………………………………………………………….....
2.………………………………………………………………………………………………………….....
3.………………………………………………………………………………………………………….....
(три имена, точен адрес: ул, бл., ет., ап., телефон, електронна поща)

Приложение:
.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.
С уважение: 1. ........................... ;
(подпис)
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ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

1. Доброволно предоставям и давам своето съгласие администраторът и служителите в община

Правец да обработва личните ми данни.
2. Запознат/а съм с целите на обработване на личните ми данни.
3. Запознат/а съм с правото на достъп и коригиране на личните ми данни.
С настоящото декларирам съгласие за съхранение и обработка на личните ми данни при спазване
на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

Подпис:

Общинска администрация –Правец, област София, гр.Правец 2161, пл.”Тодор Живков” №6;
mail: delovodstvo@pravets.bgТелефони за връзка:07133/48-72
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