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 Стр  от 
Вх. №
				    До Кмета
Дата:
на:
ден, месец, година
община/район/кметство
З А Я В Л Е Н И Е 
за регистрация на сдружение на собствениците по чл. 29, ал. 1 от ЗУЕС
(посочете трите имена на физическото лице или наименованието на юридическото лице)
в сграда, намираща се
(наименование на сдружението)
 В изпълнение на чл. 29 ЗУЕС предоставям необходимите данни за регистрация на сдружението на собствениците в публичен регистър.
 (собствено, бащино и фамилно име)
 Членове на Управителния съвет са:
 (собствено, бащино и фамилно име)
 (собствено, бащино и фамилно име)
 (собствено, бащино и фамилно име)
 Към заявлението прилагам следните документи: 
Декларирам, че заявеното 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.
 Желая да получа резултат от административна услуга:
като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.
 Желая да бъде извършена:
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се автоматично при подписване)
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