ЗАПОВЕД
26.11.2021 г.

X

№ РД-13-197/26.11.2021г.

На основание чл. 11, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 4,
ал. 1, т. 1, т. 2, т. 12 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър (АГКК) и чл. 7, чл. 11, ал. 2, чл. 14, ал. 3, чл. 23, ал. 7, ал. 9 и
ал. 10, чл. 42, ал. 4 и ал. 13, чл. 62, ал. 4, чл. 65, ал. 5, § 4, ал. 1 и ал. 5, т. 6, буква “а“
от Наредба №РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и
поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,

Н А Р Е Ж Д А М:
І. Одобрявам образци на:
1. Кадастрална карта в графичен вид, в мащаб 1:1000;
2. Кадастрална карта в графичен вид, в мащаб 1: 5000;
3. Рамково и извънрамково оформление на картен лист, в мащаб 1:1000;
4. Рамково и извънрамково оформление на картен лист, в мащаб 1: 5000;
5. Условни знаци и надписи при изобразяване на обекти в кадастралната
карта;
6. Трайни знаци за означаване на точки от землищни, общински и областни
граници и на гранични точки на поземлени имоти;
7. Трайни знаци за стабилизиране на точки от работната геодезическа основа;
8. Реперен карнет;
9. Протокол за разглеждане на картата на контактната зона и списъкът на
засегнатите имоти по кадастралната карта и кадастралните регистри и приложението
към него;
10. Списък на засегнатите имоти;

11. Протокол за отстраняване на явна фактическа грешка в контактната зона
на кадастралната карта и приложението към него – „Списък на имотите с явна
фактическа грешка“;
12. Протокол за трасиране или означаване и координиране на граници на
поземлен имот;
13. Протокол за премахната сграда;
14. Акт за непълноти или грешки в кадастрален план;
15. Скица на поземлен имот от кадастрален план.
ІІ. Образците по т. І са неразделна част от настоящата заповед.
Копие от заповедта, ведно с одобрените образци, да бъдат изпратени на
директорите на дирекции и началниците на служби по геодезия, картография и
кадастър – за сведение и изпълнение, както и да бъдат публикувани на официалната
страница на АГКК.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на
АГКК.
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ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Signed by: Виолета Коритарова
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