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РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 

ЗА ОС НА КНОБ, РК ПЛЕВЕН - ЛОВЕЧ 

НА 25 ЮНИ 2021 ГОД. 

НА УЧАСТНИК С ПЪЛНОМОЩНИ 

   

 Име, презиме и фамилия  

   

 Дата и място на раждане  

   

 Адрес:  

   

 Тел.  

   

 Мобилен тел.  

   

 E - mail  

   

 Подпис  

   

 Упълномощен от:  

 1.Трите имена  

    Град и телефон  

 2.Трите имена  

    Град и телефон  

 3.Трите имена  

    Град и телефон  
 

 

 

Забележка: 
 Регистрационната карта се попълва предварително от участниците в Общото събрание с 

пълномощни, и се предава заедно с оригиналните пълномощни и декларация по образец на 

регистраторите в момента на регистрацията. 

 

 Задължително е регистрационните карти заедно с пълномощните да бъдат 

изпратени по електронен път на e-mail: korekt61@abv.bg до 23.06.2021 год.,  

 Не се изисква нотариална заверка на пълномощните. 
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ПЪЛНОМОЩНО 

Долуподписаният/та,…………………………………………………........................................................, 

ЕГН ........................................................ лична карта №………..……………………….…………………, 

издадена на………………….год. от МВР…………………….,  адрес гр./с…………………..…….…., 

бул./ул ....................................................  ж.к……………………………………… №……., вх…., ет…..,  

e-mail:…………………………………, член на Регионална колегия Плевен – Ловеч  

към Камарата на независимите оценители в България 
 

 

 

УПЪЛНОМОЩАВАМ 

 ...................................................................................................................... ЕГН .....................................  

лична карта № ................................................................. , издадена на ........................................ год. 

от МВР .................................. , член на Регионална колегия – Плевен Ловеч към Камарата на 

независимите оценители в България, 

 

със следните права: 

1.  Да ме представлява пред Общо събрание на Регионална колегия Плевен, Ловеч към Камарата 

на независимите оценители в България /КНОБ/, което ще се проведе на 25.06.2021 г. /петък/ от 

17:00 часа в гр. Плевен, конферентна зала № 2, II
-ри

 етаж на хотел „Балкан”, като от мое име 

гласува по собствена преценка, както намери за добре, по всички въпроси, включени в 

дневния ред на това събрание. 

2.  Да гласува по въпроси, предложени за разглеждане от Общо събрание, които не са включени в 

предварително оповестения дневен ред на събранието по т. 1. 

3.  Да гласува по собствена преценка по предварителни въпроси, свързани с организацията и 

провеждането на събранието. 

4.  Да прави предложения за избор на членове и да гласува за избор на членове на СРК, 

Председател на СРК и Контрольор на РК, и да подписва всякакви документи, изготвени на 

събранието.  

 

                                        Упълномощител: /трите имена на упълномощителя/ 

 

 

 

 

гр  ...........................  
 .......... 2021год. 
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ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

 

 

Долуподписаният/та/ ..........................................................................................................................................,  

ЕГН  ......................................, притежаващ/а лична карта № ................................................, издадена на 

..................................... год. от МВР .................................................., живущ/а в 

гр./с............................................бул./ ул. ............................................................. 

ж.к.................................................№ ..........., вх........., ап. ......., член на регионална колегия Плевен Ловеч  

към Камарата на независимите оценители в България - като пълномощник на: 

 

1 ..................................................................................................  , ЕГН ................................  

2 .............................................................................................................. ., ЕГН ................................  

3…………………………………………………………………………., ЕГН…………………… 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че 

 

Посоченото/посочените/ пълномощно/пълномощни е/са подписано/подписани от 

упълномощителя / упълномощителите и ми е/са предадено/ предадени от него/тях. 

 

Известна ми е отговорността за невярно деклариране на данни за ползване на неистинско 

пълномощно 

 

 

 

 
 Декларатор:  

 

 

......................2021 г.                                                                                  

гр. Плевен 

/име, презиме, фамилия/ 

 

 

 

 


