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1. Издаване на скица на поземлен имот

в урбанизирана територия
3 раб. дни

30 лв.

1 раб. ден

45 лв.

4 часа

90 лв.

в неурбаризирана територия
3 раб. дни

10 лв.

1 раб. ден

15 лв.

4 часа

30 лв.

издаване на скица на сграда
3 раб. дни

10 лв.

1 раб. ден

15 лв.

4 часа

30 лв.

2. Издаване на схема на самостоятелен обект

 в сграда

3 раб. Дни

20 лв.

1 раб. Ден

30 лв.

4 часа

60 лв.

За издаване на втори и следващ екземпляр от

скицата/схемата:

3 раб. рни

2 лв.

1 раб.ден

3 лв.

4 часа

6 лв.

3. Нанасяне на промяна в кадастралната карта - 

граници на поземлени имоти; нанасяне на нови

сгради / по брой точки/;

За нанасяне на промяната се изработва проект

за измененеие на кадастралната карта от 

правоспособно лице.

30 дни х 7 лв./т.
10 дни х 

10,50 лв./т.

3 дни х 

21 лв./т.

1. Копие от документ за собственост или друго вещно право;

2. Копие от удостоверение за наследници или пълномощно, когато заявлението

се подава съответно от наследник или упълномощено лице;

3. Материали и данни от геодезически измервания;

4. Скица-проект за изменение на кадастралната карта;

5. Копие на документ/данни за правоспособност на лицето извършило заснемането, застрахователна полица;

6. Други документи удостоверяващи основанието за изменение или копие от 

проекта за изменение на кадастралната карта с контролна компютърна програма.

Заявлението се попълва електронно от служител на СГКК

4. Нанасяне на промяна в кадастралния регистър

на недвижимите имоти

3 раб. дни

10 лв.

1 раб. ден

15 лв.

4 часа

30 лв.

1. Копие от документ за собственост или друго вещно право;

2. Копие от скица, въз основа на която е издаден документа /за поземлен имот/;

3. Копие от удостоверение за наследници или пълномощно, когато заявлението

се подава съответно от наследник или упълномощено лице.

Заявлението се попълва електронно от служител на СГКК

5. Издаване на удостоверение след завършен нов

строеж или преустройство на сграда /чл.54а, ал.2

от Закона за кадастъра и имотния регистър/

Забележка: за издаване на удостоверение по

чл.54а, ал.3 от ЗКИР следва да се отразят 

данните,подлежащи на отразяване в кадастралната 

карта и кадастралните регистри - неотразените 

самостоятелни обекти в сградата, по реда на глава 

VI от Закона за кадастъра и имотния регистър / Изм.- 

ДВ, бр. 49 от 2014г./ по заявление от собственика и 

заплащане на държавна такса.

3 раб. дни

10 лв.

1 раб. ден

15 лв.

4 часа

30 лв.

1. Копие от виза за проектиране;

2. Копие от разрешение за строеж илли акта за узаконяване;

3. Копие от екзекутивната документация за сградите /част архитектурна/, съораженията или подземните проводи;

4. Акт образец 14;

5. Констативен протокол за степен на завършеност на строителството/ или акт за установяване годността за приемане на строежа - 

приложение №15 към чл.7, ал.3, т.15 от Нередба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

6. Документ за собственост или друго вещно право върху недвижимия имот;

7. Пълномощно - когато заявлението се подава от пълномощник;

Заявлението се попълва електронно от служител на СГКК

1. Копие от документ за собственост или друго вещно право;

2. Копие от скица, въз основа на която е издаден документа /за поземлен имот/;

3. Копие от удостоверение за наследници или пълномощно, когато заявлението се подава съответно от наследник или упълномощено 

лице;

Заявлението се попълва електронно от служител на СГКК

Когато с едно заявление са поискани две или повече услуги, чието изпълнение изисква технологична последователност, срокът за изпълнението им е сборът от сроковете за всяка от услугите /чл. 49, ал.5 от Тарифа №14/.

НАЙ-ТЪРСЕНИ УСЛУГИ, СРОКОВЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ, ЦЕНИ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

ГОДЕС ИМОТИ - Професионални консултации и съдействие при продажба / покупка на недвижим имот, отдаване под наем, кредитни консултации. 

Квалифицирана правна подкрепа в защита на вашите интереси при покупко-продажба на недвижим имот. 

web: imot.goddess.bg

M: +359 878 22 36 09

T: + 359 02 996 38 49


