
ПРОТОКОЛ

за проведеното общо събрание на собствениците на жилища и обекти в жилищна сграда
находяща се в район „Възраждане” – Община Столична

ж.к./ул.………………………………………………………………...бл. …………… вх. …………
с ……….. бр. апартаменти и ………………………..бр. собственици.

         Днес, …................................. 2015г. при спазване на разпоредбите ЗУЕС в ......................
часа се състоя заседание на Общото събрание на собствениците и обитателите в Етажната
собственост на бл. .................., вх. ……………..

Общото събрание е свикано от Управителя/Председателя на управителния съвет на
Етажната собственост чрез връчване на покани до всеки един от собствениците и/или
обитателите. Поканите на ................ от собствениците и/или обитателите, съгласно
предвиденото в чл.13, ал.1 от ЗУЕС са връчени преди повече от 3 дни. Поканите на ...................
собствениците и/или обитателите, съгласно чл.13, ал.4 от ЗУЕС са залепени на външните врати
на обектите.

           Избиране на протоколчик на общото събрание на собствениците.
           За протоколчик се избира …………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………….

ПРИЕМА СЕ / НЕ СЕ ПРИЕМА

           В …………. часа ся явиха собствениците:
1. …………………………………………… ет. ……. ап.№……../……..% ид.части………./подпис/
2. …………………………………………….ет. ……. ап.№……../……..% ид.части….. ..…/подпис/
3. …………………………………………… ет. ……. ап.№……../……..% ид.части………./подпис/
4. …………………………………………… ет. ……. ап.№……../……..% ид.части………./подпис/
5. …………………………………………… ет. ……. ап.№……../……..% ид.части………./подпис/
:

           Присъстват лично или чрез представители най – малко 67%  ид.части от общите части на
етажната собственост.
           Събранието се счита за редовно.

           Поради липсата на кворум, събранието се отложи за ………… часа.
           В …….. ….часа се явиха собствениците:
1. …………………………………………… ет. ……. ап.№……../……..% ид.части………./подпис/
2. …………………………………………….ет. ……. ап.№……../……..% ид.части….. ..…/подпис/
3. …………………………………………… ет. ……. ап.№……../……..% ид.части………./подпис/
4. …………………………………………… ет. ……. ап.№……../……..% ид.части………./подпис/
5. …………………………………………… ет. ……. ап.№……../……..% ид.части………./подпис/
:

           Присъстват лично или чрез представители най – малко …………. % ид.части от общите
части на етажната собственост.



Обявен дневен ред:
1.…………………………………………………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………………………………………………………….
3.…………………………………………………………………………………………………………..
4. ………………………………………………………………………………………………………….
:

По т.1 от дневния ред:
Изявление:………………………………………………………………………………………………
Предложение:……………………………………………………………………………………………

С „да” гласуваха ………………………… ид.части от общите части на етажната собственост.
С „не” гласуваха ………………………… ид.части от общите части на етажната собственост.

ПРИЕМА СЕ / НЕ СЕ ПРИЕМА

По т.2 от дневния ред:
Изявление:………………………………………………………………………………………………
Предложение:……………………………………………………………………………………………

С „да” гласуваха ………………………… ид.части от общите части на етажната собственост.
С „не” гласуваха ………………………… ид.части от общите части на етажната собственост.

ПРИЕМА СЕ / НЕ СЕ ПРИЕМА
:
:

           Документите, свързани със свикването и провеждането на Общото събрание са
приложени към настоящият протокол и представляват неразделна част от него.

           С тези решения общото събрание на собствениците беше закрито.

УПРАВИТЕЛ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ:
( ……………………………………………………….) ..............................………............

ПРОТОКОЛЧИК НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
( ................................................................................... ) ..............................………............


