
 

 

ДО 

КМЕТА НА 

РАЙОН „СТУДЕНТСКИ“ 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
от 

 

……...................................................................................................тел................................................ 
Управител (Председател на управителен съвет) на етажна собственост в сграда, намираща се в Район „Студентски“ 

 

Ж.к./ул...................................................................................№.................блок..........вход...............,  

в качеството си на……………………………………………………………………………………. 

(собственик, ползвател, обитател в етажната собственост или друго лице) 

 

В изпълнение на чл. 46б от Закона за управление на етажната собственост 

предоставям необходимите данни от проведен избор на управителен орган на етажната 

собственост в сграда (вход на сграда) с адрес ж.к./ул…………………………………………… 

№……… вход……… 

 

Управител / Председател на Управителния съвет / е : 

……………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………….……... 
(трите имена; адрес-вход (седалище и адрес на управление, ЕИК), обект, телефон, e-mail ) 

   Членове на Управителния съвет са : 

 

1……………………………………………………………………………………………………..… 

2……………………………………………………………………………………………………..… 

3……………………………………………………………………………………………………...... 

4………………………………………………………………………………………………………..
(трите имена; адрес-вход, обект, телефон, e-mail ) 

Контрольор / Председател на Контролния съвет / е : 

…………………………………………………………………………………………………............ 
(трите имена; адрес-вход (седалище и адрес на управление, ЕИК), обект, телефон, e-mail ) 

 

Управителният и контролният орган са избрани на Общо събрание, проведено на 

…………………………. за срок от……………….год. 

    Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни, нося отговорност по чл. 313 

от Наказателния кодекс. 
  
Приложение: 
1. Копие на протокол на общото събрание за избор на управителен орган, заверено с полагане на 

надпис „Вярно с оригинала“. 

2. Списък на собствениците и пълномощниците, присъствали на общото събрание на етажната 

собственост, с посочване на номера на самостоятелния обект, идеалните части от етажната 

собственост, които те представляват и техен подпис. 

3. Копие на Договор за възлагане на управление, в случаите на избор на физически или юридически 

лица, които не са собственици на етажната собственост, на основание чл. 19, ал. 8 от ЗУЕС. 

   
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 : ……………. 

гр. София    


