
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ Ед. мярка Количество

Ед. 

Цена

[лева, 

без ДДС]

Срок за 

изпълнение 

на 

дейностите  

[раб. дни]
1 3 4 5 6

1 бр. 1

1.1 бр. 1

1.2 бр. 1

1.3 бр. 1

1.4 бр. 1

2 бр. 1

2.1 бр. 1

3 бр. 1

3.1 бр. 1

4 бр.т. 1

5 бр.т. 1

6 м.л. 1

7 кв.м. 1

7.1 бр. 1

8 кв.м. 1

9 бр. 1

10 бр. 1

11 бр. 1

12 кв.м. 1

13 куб.м. 1

14 кв.м. 1

15 л.м. 1

16 кв.м. 1

17 кв.см./ кв.м. 1

18 бр. 1

19 бр. 1

19.1 бр. 1

19.2 бр. 1

Изработване на скица за уреждане на сметки по регулация - чл. 15 и чл. 17 от ЗУТ за един имот

Издаване на скица на поземлен имот или сграда в урбанизирана територия

Издаване на скица на поземлен имот или сграда в неурбанизирана територия

Издаване на схема на самостоятелен обект в сграда

Високоточно 3D лазерно сканиране на сгради и съоръжения

III. Предоставяне на други услуги

Трансформиране на имот в различна координатна система (чрез трансформация координатите на 

точките по границите на имота и предаване на информацията в графичен и текстов формат)

Нанасяне/ изменение на схема на самостоятелен обект в сграда с посещение на място за 

измерване на самостоятелния обект (при липса на одобрени строителни книжа за обекта)

Нанасяне/ изменение на схема на самостоятелен обект в сграда. При повече от 30 броя 

самостоятелни обекти в една сграда/ един проект

Изменение границите на поземлен имот, при обхват на проекта, засягащ повече от 3 поземлени 

имота

Изработване на ПУП - схема

Трасиране на имотни граници

Заснемане границите на сгради и/ или поземлени имоти

Изработване на Устройствени планове (ПЗ, ПР, ПРЗ, ПУП, ОУП, ИПРЗ)

Изработване на топографски планове

Изработване на проекти за вертикално планиране

Изработване на нивелетни проекти

Заснемане/ локализиране на подземни комуникации

Определяне обема на изкопи и насипи

Оферта

2

Изпълнител:

I. Изработване на проект за изменение на кадастралната карта,                             

включително подаване на заявление в съответната СГКК, за:

Вид на дейсността/ услугата

Възложител:

Нанасяне/ изменение на схема на самостоятелен обект в сграда

Нанасяне/ изменение на схема на самостоятелен обект в сграда. При брой на обектите в една 

сграда/ един проект от 2 до 10

Нанасяне/ изменение на схема на самостоятелен обект в сграда. При брой на самостоятелните 

обекти в една сграда/ един проет от 11 до 30 броя.

Заснемане на фасади и изработване на 3D модел на сгради

Дигитализиране на картни материали

Изработване на комбинирана скица за поземлен имот/ съседни поземлени имоти

Нанасяне на новопостроена сграда или изменение границите на нанесена сграда в съответствие с 

документ за собственост/ със съществуващото положение и действителните й граници при повече 

от 3 броя сгради в имота/ проекта.

Нанасяне на новопостроена сграда или изменение границите на нанесена сграда в съответствие с 

документ за собственост/ със съществуващото положение и действителните й граници.

Изменение границите на поземлен имот

II. Предоставяне на други геодезически услуги

Изработване на удостоверение за идентичност между самостоятелен обект, съгласно документ за 

собственост и самостоятелен обект от КККР /с посещение на място при необходимост/



20 бр. 1

21 бр. 1

22 км. 1

23

(1)

(2)

Изготвил:

При положение, че някоя от възложените дейности касае изработване на чертеж/ файл в цифров (векторен) формат, то същият следва да 

се предостави на Възложителя;

Забележки: 

За изпълнение на част от услугите се предвижда предоставяне на нотариално заверено пълномощно на Изпълнителя.

Транспортни разходи при възлагане на дейности на територия извън територията, предмет на 

запитването/ договора

Други дейности по договаряне

Снабдяване с документи (включително, но не само: копия на регулационни планове с данни за 

влизане в сила/ отмяна на план, данни от КВС), копие от одобрена строителна документация и 

други документи от съответната администрация - Община, Дирекция "Архитектура и 

градоустройство", Министерство на земеделието, храните и горите и/ или съответната Областна 

дирекция "Земеделие" и/ или съответната Общинска служба по "Земеделие" (с цел установяване 

на граници, предназначение и изменение във времето на параметрите на имота)

/……………………………………………/

Гр.

Дата:

Снабдяване с удостоверение за актуален административен адрес на имот/ обект или 

удостоверение за идентичност на административни адреси на имот/ обект


