ПОКАНА

Уважаеми собственици,
На .............. 2013 г. от ............ часа ще се проведе Общо
Събрание на собствениците на етажната собственост / ЕС/ във
вх. ....... , бл............, кв. ...........при следния дневен ред:
1. Информация и изисквания в новия „Закон за управление на
етажната собственост; Запознаване с „Правилник за
вътрешния ред в ЕС/;
2. Отчет на Домсъвета/касиера/ за периода 2010-2012 г.
3. Избор на Управителен съвет /УС/ и Контролен съвет /КС/
на ЕС в бл. ........., вх............;
4. Определяне на новите задачи и отговорниците по тяхното
изпълнение.
Присъствието на собственик или упълномощен
представител от всеки апартамент е задължително!
ОС ще се проведе във фоайето на първия етаж на входа.
При липса на кворум събранието ще се проведе 1 час покъсно от първоначално обявения, при същия дневен ред.

ПОКАНА
Уважаеми собственици,
На .......................от ................ часа ще се проведе Общо Събрание на собствениците на етажната
собственост / ЕС/ във вх............. на бл. .........., кв. „Обеля 2”
При следния дневен ред:
1.Информация и изисквания в новия „Закон за управление на етажната собственост;Запознаване
с „Правилник за вътрешния ред в ЕС/;
2. Отчет на Домсъвета/касиера/ за периода 2010-2012 г.
3. Избор на Управителен съвет /УС/ и Контролен съвет /КС/ на ЕС в бл. .......,
вх.........;
5. Определяне на новите задачи и отговорниците по тяхното изпълнение.

Присъствието на собственик или упълномощен представител от всеки
апартамент е задължително!
ОС ще се проведе във фоайето на първия етаж на входа. При липса на кворум събранието ще се
проведе 1 час по- късно от първоначално обявения, при същия дневен ред.
От Управителния съвет.
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