
 

 

ПОКАНА 

За свикване на Общо събрание  на Етажна собственост с адрес: 

............................................................................................... 

 

 

 

 

Oт …………………………………………………………………………………………………- Управител на Етажна 

собственост с адрес:  гр. ………………, ж.к./ул. …………………………………. № ……, бл. ……., вх. ……. , 

ет. ……, ап. ……  

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

На ......................... от ..................... часа свикваме Общо събрание 

 

 

при следния дневен ред: 

1. Вземане на решение за кандидатстване по Наредбата на Община Варна  по Наредбата на 
Община Варна за финансово подпомагане на „Проекти за озеленяване и 
благоустрояване”, свързани с подобряване състоянието на зелените площи , общинска 
собственост. 

2. Вземане на решение за изготвяне на Проект кандидатстване по Наредбата на Община 
Варна  по Наредбата на Община Варна за финансово подпомагане на „Проекти за 
озеленяване и благоустрояване”, свързани с подобряване състоянието на зелените 
площи , общинска собственост. 

3. Вземане на решение за Одобряване на Проект кандидатстване по Наредбата на Община 
Варна  по Наредбата на Община Варна за финансово подпомагане на „Проекти за 
озеленяване и благоустрояване”, свързани с подобряване състоянието на зелените 
площи , общинска собственост. 

4. Вземане на решение за упълномощаване на Управителя на Етажна собственост с адрес: 
.......................... да я представлява пред администрацията на Район „Приморски”във 
връзка с кандидатстване по Наредбата на Община Варна  по Наредбата на Община Варна 
за финансово подпомагане на „Проекти за озеленяване и благоустрояване”, свързани с 
подобряване състоянието на зелените площи , общинска собственост. 

5. Вземане на решение за упълномощаване на Управителя на Етажна собственост с адрес: 
...................... да подпише Договор с администрацията на Район „Приморски” във връзка с 
кандидатстване по Наредбата на Община Варна  по Наредбата на Община Варна за 
финансово подпомагане на „Проекти за озеленяване и благоустрояване”, свързани с 
подобряване състоянието на зелените площи , общинска собственост. 

 



 

6. Вземане на решение за упълномощаване на Управителя на Етажна собственост с адрес: 
...................... да разкрие специална банкова сметка за отпуснатите средства  по одобрен 
Проект по Наредбата на Община Варна за финансово подпомагане на „Проекти за 
озеленяване и благоустрояване”, свързани с подобряване състоянието на зелените 
площи , общинска собственост. 

 

 

 

ЗАЯВИТЕЛ: ........................... 

 

ДАТА: ......................................  

 

 

 

 
 

 


