
 
Бланка  РЕС03 
ДО 
КМЕТА  НА РАЙОН "ПРИМОРСКИ" 
 

У В Е Д О М Л Е Н И Е 
От __________________________________________________________________________________ 

(трите имена) 

ж.к_____________________, ул._________________________, №____, бл.____, вх.___,ет._____, 
ап.____, тел:___________________ електронна поща: _________________________________ 
 
Председател на управителен съвет/управител на сдружението на собствениците  

__________________________________________________________________________________ 
(наименование на сдружението)1 

Във вход (входовете/сградите), намиращ/и се в област Варна, община Варна, район "Приморски", с 
адрес: гр.Варна, ж.к_______________________, ул.____________________________, №____, бл.____, 

вх.______, тел:___________________ електронна поща: _________________________ 
вписано по реда на чл. 45, ал. 3 ЗУЕС в публичния регистър на сдруженията на собствениците в Район 

„Приморски” – Община Варна на _________________ г. с регистрационен номер ______ 
 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КМЕТ,  

 
     В изпълнение на чл. 9 от Наредбата за създаване и поддържане на публичен регистър на 
сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост (Наредбата) Ви уведомявам, че 
на ____________________г. беше извършена промяна в обстоятелствата по чл. 2, ал. 3 от Наредбата, а 

именно2: 
_________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
Към настоящото заявление прилагам следните документи3: 

 
1. Списък на собствениците, участващи в сдружението, с трите им имена и адреса в етажната 
собственост, с отбелязване на промяната в него. 
2. Копие от протокола на общо събрание на сдружението, заверено с полагане на надпис "Вярно с 

оригинала" от председателя на управителния съвет (управителя). 
3. Копие от анекс към споразумение за създаване на сдружение, заверено от председателя на 
управителния съвет (управителя), придружено от копие на протокол на общото събрание за 
приемане на измененията в споразумението с единодушие, заверено от председателя на 
управителния съвет (управителя).  
4. Нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението. 
5. Друго___________________________________________________________________________ 

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

Информиран/а съм, че личните ми данни се обработват за целите на административното 

обслужване. 
 

УВЕДОМИТЕЛ: 
 
 
Забележка: Представя се документ за самоличност 
       

 

                                                           
1 Посочва се наименованието на сдружението съгласно споразумението за създаване на сдружение на собствениците 

и удостоверението за регистрация. 
2 Копие от протокола на общо събрание на сдружението, заверено с полагане на надпис "Вярно с оригинала" от 
председателя на управителния съвет (управителя). 
3 При промяна в наименование, адрес на управление, предмет на дейност, срок, начин на представителство се 
представят документите по т. 3; при промяна в представените идеални части от етажната собственост (%) се 
представят документите по т. 1; при промяна на членовете на управителния съвет се представят документите по т. 2 и 
т. 4 

 

 

РАЙОН "ПРИМОРСКИ" -  ОБЩИНА ВАРНА 
9010 Варна, бул. "Генерал Колев" № 92  тел: +359/52/359 100;  

Ел.поща: primorski@varna.bg, ел.страница: www.primorski.bg, ЕИК 0000934420019 
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Получаване:  

 На място  

 Чрез пощенска /куриерска пратка /за сметка на заявителя/   

 на адрес: 

 По електронен път на е-mail: 

 
 
 
Чл. 9. от НАРЕДБА № РД-02-20-8 от 11.05.2012 г. за създаване и поддържане на публичен 
регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост 

Председателят на управителния съвет (управителят) на сдружението на собствениците уведомява 
общинската администрация за всяка промяна в обстоятелствата по чл. 2, ал. 3. Уведомяването се 
извършва в 14-дневен срок от настъпване на промяната. Към уведомлението (приложение № 5) се 
прилагат документи, удостоверяващи промяната. 
 
Чл. 10. от НАРЕДБА № РД-02-20-8 от 11.05.2012 г. за създаване и поддържане на публичен 
регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост 

(1) В 7-дневен срок от получаване на уведомлението по чл. 9 кметът на общината или оправомощено от 

него лице отразява промените в регистъра. 

(2) След отразяване на промяната се издава ново удостоверение за регистрация, със същия 
регистрационен номер, с датата на първоначалното вписване и датата на изменението, с отразената 
промяна. Новото удостоверение се предоставя на сдружението след връщане на старото и вече 

неактуално удостоверение. 

 

Чл. 313. от Наказателния кодекс (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 1993 г., изм. и 
доп., бр. 92 от 2002 г.) Който потвърди неистина или затаи истина в писмена декларация или 
съобщение, изпратено по електронен път, които по силата на закон, указ или постановление на 
Министерския съвет се дават пред орган на властта за удостоверяване истинността на някои 
обстоятелства, се наказва с лишаване от свобода до три години или с глоба от сто до триста лева. 
 
(2) (Нова - ДВ, бр. 10 от 1993 г., изм., бр. 50 от 1995 г., бр. 26 от 2010 г.) Когато деянието по ал. 1 е 

извършено с цел да се избегне заплащане на дължими данъци, наказанието е лишаване от свобода до 
три години или глоба до хиляда лева. 

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 10 от 1993 г., изм. и доп., бр. 92 от 2002 г.) Наказанието по ал. 1 
се налага и на онзи, който потвърди неистина или затаи истина в частен документ или съобщение, 
изпратено по електронен път, в които по изрична разпоредба на закон, указ или постановление на 
Министерския съвет е специално задължен да удостовери истината, и употреби този документ като 
доказателство за невярно удостоверените обстоятелства или изявления.  

(4) (Нова - ДВ, бр. 62 от 1997 г.) Който във връзка с публично предлагане на ценни книги в проспект 
или обзор за икономическо състояние използва неистински благоприятстващи данни или премълчава 
неблагоприятни такива, които са от съществено значение при вземане на решение за придобиване на 
ценни книги, се наказва с лишаване от свобода до три години и глоба до петстотин лева. 
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