
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ 

1. Местонахождение (етаж) и № на обекта в сградата, вход: ……………………….........……. 

2. Застроена площ: ………………………………    3. Предназначение: ……………………………………………………………. 

4. Идеалните части на обекта от общите части на сградата (%)*: .........………......................... 

* Съгласно документ за собственост или по реда на чл. 17, ал. 4 ЗУЕС.  

I. СОБСТВЕНИК/СОБСТВЕНИЦИ: 
№ 

по 

ред 

Трите имена на собственика/собствениците - за 

физически лица, а за юридическо лице или 

едноличен търговец - наименованието, 

БУЛСТАТ или единен идентификационен код 

(ЕИК) 

Трите имена на всеки член на домакинството, 

който живее заедно със 

собственика/собствениците 

Начална 

дата на 

ползване 

Времето, през което 

лицата (посочени в 

колони 1 и 2) не ползват 

самостоятелния обект 

Настоящ адрес на 

собственика/собствениците, ако не 

обитава/т своята собственост 

 1 2 3 4 5 

1.                                     
 

    

2 .  

 

    

3.                                         

4 .      

II. ПОЛЗВАТЕЛ/ПОЛЗВАТЕЛИ: 
№ 

по 

ред 

Трите имена на ползвателя/ползвателите - за 

физически лица, а за юридическо лице или 

едноличен търговец - наименованието, 

БУЛСТАТ или единен идентификационен код 

(ЕИК) 

Трите имена на всеки член на 

домакинството, който живее заедно с 

ползвателя/ползвателите 

Начална 

дата на 

ползване 

Времето, през което 

лицата (посочени в 

колони 1 и 2) не 

ползват 

самостоятелния обект 

Настоящ адрес на 

ползвателя/ползвателит

е, ако не обитава/т 

обекта, върху който 

има учредено вещно 

право на ползване 

Права и задължения на 

ползвателя относно 

управлението на 

общите части на 

сградата 

1 2 3 4 5 6 

1.  

 

     

2.  
 

     

III. ОБИТАТЕЛ/ОБИТАТЕЛИ: 
№ по 

ред 

Трите имена на обитателя/обителите - за физически 

лица, а за юридическо лице или едноличен търговец -

наименованието, БУЛСТАТ или единен 

идентификационен код (ЕИК) 

Трите имена на всеки член на домакинството, който 

живее заедно с обитателя/обитателите 

Дата на вписване Дата на отписване 

 1 2 3 4 

1.     

2.     



3.     

4.     

IV. ПРИТЕЖАВАНИ ИЛИ ВЗЕТИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ В ОБЕКТА ЖИВОТНИ 
№ по 

ред 

Вид на притежаваните или взетите за отглеждане 

животни, които се извеждат на обществени места 

Брой на притежаваните или взетите за отглеждане 

животни, които се извеждат на обществени места 

За куче - номер на ветеринарномедицинския паспорт 

1.    

2.    

 

Дата на съставяне: 

СОБСТВЕНИК/СОБСТВЕНИЦИТЕ: (трите имена и подпис) 

ПОЛЗВАТЕЛ/ПОЛЗВАТЕЛИ (ако е приложимо): (трите имена и подпис) 

ОБИТАТЕЛ/ОБИТАТЕЛИ (ако е приложимо): (трите имена и подпис) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ (УПРАВИТЕЛ): (трите имена и подпис) 

 

При промяна: 

Дата на вписване на промяната и Поле, в което е извършена (описва се какъв вид промяна е направена): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………........................................ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………........................................ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………........................................ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………........................................ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………........................................ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………........................................ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………........................................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Контакти (e-mail/тел./пощ.адрес): ............................................................................................................................................................................................. 


