
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Уважаеми собственици, 

Уведомяваме Ви, че след съгласуване с Агенция по геодезия, кадастър и картография, крайният срок за 

приемане на копия от документи за собственост В ОРГАНИЗИРАНАТА ЗА ЦЕЛТА ПРИЕМНA НА АДРЕС: УЛ. РАЗВИГОР 

№1 - /КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА/,  
 

се удължава до 16.03.2015 г. /понеделник/  
 

работно време на приемната: 

всеки работен ден /от понеделник до петък/ 
от 09.00 ч. до 17.00 ч. /без прекъсване/ 

 

Във връзка с най-често задаваните въпроси, Ви информираме: 

 

 
- Копия на актове, удостоверяващи право на собственост или ограничено вещно право върху недвижими имоти - обект 

на кадастъра: поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти (апартаменти, гаражи, магазини, офиси и др.); 

- Копия от архитектурни проекти за сгради в режим на етажна собственост; 

- Данни за административен адрес на недвижимия имот, други данни за собствениците или носителите на ограничено 

вещно право; 

- Документите могат да бъдат представяни и от друго лице, различно от титуляря, посочен в документа за 

собственост. 

 
 

- В организираната за целта приемна на адрес: ул. „Развигор“ № 1 /Клуб на пенсионера/ - краен срок – 16.03.2015 г.; 

- В деловодството на Служба по геодезия, картография и кадастър на адрес: ул. „Мусала“ №1 – в срок до 

отстраняване на възражения в приетата КККР; 

- На електронен адрес на изпълнителя по договора „Геотехинженеринг“ ООД  - kk_lozenec@abv.bg – в срок до 

отстраняване на възражения в приетата КККР; 

-  На електронен адрес на Служба по геодезия, картография и кадастър  - гр. София – sofia@cadastre.bg – в срок до 

отстраняване на възражения в приетата КККР; 

- Не се представят документи за собственост на различни от посочените по-горе места; 

- За регистриране на предоставените документи ще получите входящ номер. 

 

 

 
- В сградите и сайтовете на СГКК и районната администрация е обявен ГРАФИК за извършване на геодезическите 

измервания във връзка с изработването на КККР на район „Лозенец“; 

- Всеки собственик е длъжен, след представяне на карта за легитимация от фирмата изпълнител, да осигури 

свободен достъп в имота за извършване на измерванията на имотните граници и сградите; 

- Не се предоставят актове за собственост на служителите, извършващи измерванията; 

- Не се извършват измервания на самостоятелни обекти в сгради (апартаменти, гаражи, магазини, офиси и др.) 

Същите се отразяват в кадастралната карта в съответствие с архитектурни проекти или схематично; 

-  Не се допускат служители на фирмата изпълнител вътре в помещенията, като достъп се осигурява ЕДИНСТВЕНО до 

общите части на сградата с цел схематично отразяване на самостоятелните обекти по етажи.      

 
- Общинската администрация няма задължение да предоставя на изпълнителя данни за собствеността на 

физически и юридически лица; 

- Не са предвидени санкции, в т.ч. глоби, от неизпълнение на задължението на собствениците да предоставят копие 

на акта, удостоверяващ правата им върху недвижимите имоти;   

- В процеса на създаване на КККР, гражданите не дължат никакви административни такси, както на изпълнителя, така 

и на възложителя; 

- След влизане в сила на КККР, съдържащите се в тях несъответствия, могат да се отстранят по реда на Глава шестa 

от ЗКИР. В тези случаи разходите за промените в кадастралната карта и кадастралния регистър, допуснати в 

резултат на неизпълнението на задължения по чл. 38, ал.1, т.1, 2 и 3 от ЗКИР, са за сметка на задължените лица 

(собствениците); 

- С допълнителна информация, относно процеса на създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри, 

гражданите могат да се запознаят и на адрес: www.cadastre.bg – раздел „Често задавани въпроси“. 

 

Възложител: Агенция по геодезия, картография и кадастър, МРРБ  

Изпълнител: “Геотехинженеринг”ООД, тел./факс: 02/962 51 67  

ЗАПОВЕД № РД-16-37/03.11.2014 г. на Изпълнителния директор на АГКК 

ÏÎÂÒÎÐÍÎ ÓÄÚËÆÀÂÀÍÅ ÍÀ ÑÐÎÊÀ 

ÊÀÊÂÎ ÄÐÓÃÎ Å ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ ÄÀ ÇÍÀßÒ ÃÐÀÆÄÀÍÈÒÅ: 

ÊÚÄÅ È Â ÊÀÊÚÂ ÑÐÎÊ ÌÎÆÅ ÄÀ ÑÅ ÏÐÅÄÑÒÀÂßÒ ÄÎÊÓÌÅÍÒÈ:  
 

ÊÀÊÂÈ ÄÎÊÓÌÅÍÒÈ È ÄÀÍÍÈ ÑÅ ÏÐÅÄÑÒÀÂßÒ:  
 

ÊÀÊÂÎ Å ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ ÄÀ ÇÍÀßÒ ÃÐÀÆÄÀÍÈÒÅ ÂÚÂ ÂÐÚÇÊÀ Ñ ÏÐÅÄÑÒÎßÙÎÒÎ 
ÃÅÎÄÅÇÈ×ÅÑÊÎ ÇÀÑÍÅÌÀÍÅ ÍÀ ÒÅÐÈÒÎÐÈßÒÀ ÍÀ ÐÀÉÎÍ“ËÎÇÅÍÅÖ“ :  


