Утвърден със Заповед№ РД-13-197/26.11.2021 г.
на изпълнителния директор на АГКК

Образец
към § 4, ал. 5, т. 6, буква „а“
от Наредба № РД- 02-20-5/15.12.2016 г.
АКТ
№ ................. от .................. г.
за непълноти или грешки
в .... поземлен имот (сграда)....
.................. идентификатор (планоснимачен номер) ..........................
по кадастралния план на гр. (с.) ..............................., общ ................................
Днес, .....................г. в гр.(с.) .............................. община/район .................................,
по заявление вх. № .................. от .............. г. на:
1. .............................. име, презиме, фамилия .............................., ЕГН ............................
документ за собственост/друго вещно право......................... номер, вид на акта и служба по
вписванията, в която е регистриран или номер, вид на акта и регистър, в който е вписан, за
акт, който не е вписан в служба по вписванията ........................
2. ............................ име, презиме, фамилия ............................., ЕГН ..............................
документ за собственост / друго вещно право ......................... номер, вид на акта и служба
по вписванията, в която е регистриран или номер, вид на акта и регистър, в който е вписан,
за акт, който не е вписан в служба по вписванията........................
във връзка с § 4, ал. 1, т. 2 от ПЗР на ЗКИР и съгласно приложената скица - проект по § 4,
ал. 5, т. 6 от ПЗР на Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването
и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, се състави този акт за
непълноти или грешки в кадастралния план на гр.(с.) ....................... община ........................,
одобрен със заповед № ............... от ................г. на .......... издател на заповедта ......................
Актът е съставен от ............................... име, презиме, фамилия ................................. на
длъжност ............................................. в община / район ......................................................
в присъствието на заявителите и на следните заинтересувани лица:
1. .............................. име, презиме, фамилия ............................., ЕГН .............................
собственик/носител на друго вещно право на имот ....... идентификатор (планоснимачен
номер) ................ по документ за собственост/друго вещно право .......... номер, вид на акта и
служба по вписванията, в която е регистриран или номер, вид на акта и регистър, в който е
вписан, за акт, който не е вписан в служба по вписванията ................
2. .............................. име, презиме, фамилия ............................., ЕГН .............................
собственик/носител на друго вещно право на имот .......... идентификатор (планосничачен
номер) .............. по документ за собственост/друго вещно право .......... номер, вид на акта и
служба по вписванията, в която е регистриран или номер, вид на акта и регистър, в който е
вписан, за акт, който не е вписан в служба по вписванията ................ .

След извършените геодезически измервания и оглед на място се установи, че
непълнотите или грешките засягат следните поземлени имоти/сгради и представляват:
................................................. кратко описание на установеното .................................................
................................................. кратко описание на установеното .................................................
(Сградите не са нанесени в кадастралния план.
Границите/Очертанията на сградите/границите на поземлените имоти не
съответстват на графичното им изображение в кадастралния план.)
Допуснатите грешки са в резултат на:
1. .........................................................................................................................................
2. .........................................................................................................................................
Съществуващите на място сгради/граници на поземлени имоти съответстват на
тези, нанесени с червен цвят в приложената скица – проект.
Новозаснетите сгради/поземлени имоти са означени с …………… вид знак …......
Новозаснетите сгради/поземлени имоти да се запишат на името на
............................................................................... ЕГН ........................................, притежаващ
документ за собственост/друго вещно право .... номер, вид на акта и служба по
вписванията, в която е регистриран или номер, вид на акта и регистър, в който е вписан, за
акт, който не е вписан в служба по вписванията...........
Скицата – проект е неразделна част от този акт.
Заявител:
1. ..... подпис .....

Заинтересовани лица:
1. ..... подпис .....

2. ..... подпис .....

2. ......подпис .....

Съставил: ..................... подпис .......................

Актът за непълноти или грешки не е подписан от следните заинтересовани лица:
1. .............................. име, презиме, фамилия .....................................................................
2. .............................. име, презиме, фамилия .....................................................................
Дата: ..............

Съставил: ............ подпис ..........
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