
                                                                                                                                             ДЗЗД „СТРОИТЕЛ-ДАЯ“  

НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА 

ТЕРИТОРИЯТА на гр. Долна Митрополия, гр. Тръстеник, с. Биволаре, с. Божурица, с. 

Горна Митрополия, с. Победа и с. Подем, община Долна Митрополия, област Плевен 

Г Р А Ф И К 
АНКЕТА ЗА СЪБИРАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СОБСТВЕНОСТ И ПОЛСКИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИ 

ИЗМЕРВАНИЯ ПО ИЗРАБОТВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ (КККР) 

за урбанизираните територии в землищата на гр. Долна Митрополия, гр. Тръстеник, 

с. Биволаре, с. Божурица, с. Горна Митрополия, с. Победа и с. Подем, община Долна Митрополия, 

област Плевен, включващи: геодезическо заснемане на имоти и сгради и изработване на схеми на 

самостоятелните обекти в сгради (апартаменти, гаражи, магазини, офиси и др.), ще се извърши по следния 

график: 

Населено място Събиране на документи 
Място за събиране 

на документи 
Геодезическо 

заснемане 

гр. Долна 

Митрополия 

09.08.2021г. 

от 11:00 до 13:30ч 

от 14:00 до 17.30ч 

от 10.08 до 14.08.2021г. 

от 09:00 до 12:00ч 

от 13.00 до 16.00ч 

кметството 

от 13.09 до 

17.09.2021г. 

от 04.10 до 

08.10.2021г. 
съгласно График и схема 

за извършване на геод. 

измервания 

гр. Тръстеник 

09.08.2021г. 

от 11:00 до 13:30ч 

от 14:00 до 17.30ч 

от 10.08 до 13.08.2021г. 

от 09:00 до 12:00ч 

от 13.00 до 16.00ч 

кметството 

от 13.09 до 

17.09.2021г. 

от 04.10 до 

08.10.2021г. 
съгласно График и схема 

за извършване на геод. 

измервания 

с. Биволаре 
от 11.08 до 13.08.2021г. 

от 09:00 до 12:00ч 

от 13.30 до 16.00ч 
кметството 

от 06.10 до 

08.10.2021г. 
съгласно График и схема 

за извършване на геод. 

измервания 

с. Божурица 
от 09.08 до 11.08.2021г. 

от 09:00 до 12:00ч 

от 13.30 до 16.00ч 
кметството 

от 29.09 до 

05.10.2021г. 
съгласно График и схема 

за извършване на геод. 

измервания 

с. Горна 

Митрополия 

от 28.07 до 30.07.2021г. 

от 02.08 до 03.08.2021г. 
от 09:00 до 12:00ч 

от 13.30 до 16.00ч 

кметството 

от 28.07 до 

30.07.2021г. 

от 02.08 до 

03.08.2021г. 
съгласно График и схема 

за извършване на геод. 

измервания 

с. Победа 
от 26.07 до 27.07.2021г. 

от 09:00 до 12:00ч 

от 13.30 до 16.00ч 
кметството 

от 26.07 до 

27.07.2021г. 
съгласно График и схема 

за извършване на геод. 

измервания 

с. Подем 
от 04.08 до 07.08.2021г. 

от 09:00 до 12:00ч 

от 13.30 до 16.00ч 
кметството 

от 04.08 до 

08.08.2021г. 
съгласно График и схема 

за извършване на геод. 

измервания 



Копия на документи могат да се представят и в кметствата, Службата по геодезия, картография и кадастър 

- гр. Плевен и на екипите по време на измерванията. 

За улеснение на собствениците на недвижими имоти и носители на други вещни права, документи могат да 

се представят и на електронна поща: D_Mitropoliya@cadastre.bg 

Събраните копия на документи ще бъдат използвани единствено за целите на КККР. 
Контакти: 

> Служба по геодезия, картография и кадастър - Плевен, адрес: гр. Плевен, ул. Александър Стамболийски № 

1, ет. 8; e-mail: pleven@cadastre.bg; телефон за връзка 064/801420,  

  > Изпълнител: ДЗЗД “Строител-Дая“  

  e-mail: D_Mitropoliya@cadastre.bg; телефони за връзка 0878268612 (гр. Тръстеник), 0885738678 (гр. Долна 

Митрополия), 0884918841 (с. Биволаре и с. Божурица), 0888227366 (с. Горна Митрополия, с. Победа,  

с. Подем). 

 

 

СГКК - Плевен:        Изпълнител: ДЗЗД “Строител-Дая“ 

 

Н-к на СГКК – Плевен:      Представляващ:  

                                            / инж. Б. Иванова /           / Р. Цигуларова / 
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