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Вх. №  / ДО АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, 
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

ЗАЯВЛЕНИЕ
Получател: ЕГН/БУЛСТАТ:

Адрес за кореспонденция:

E-mail: Телефон:

Автор: ЕГН/БУЛСТАТ:

Адрес за кореспонденция:

E-mail: Телефон:

В качеството на: Избери от списъка

ЗАЯВЯВАМ ИЗВЪРШВАНЕТО НА СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ:

1. Име на услуга: Избери услуга от списъка

вид:Избери вид  за Обект /идентификатор/:

Адрес:

Коментар:

Добави услуга

Приложени документи:

Дата: Подпис:

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 24.11.2022 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 

действия по нейната обработка, заплащане и доставка 
(генерира се автоматично при избор на дата)

След получаване на потвърждение от Агенция по геодезия, картография и кадастър, ще ви се генерира задължение за 
плащане. Услугата се заплаща чрез системата за еПлащане на Министерство на електронното управление. 
Услугата ще бъде получена в електронен вид чрез Системата за Сигурно Електронно Връчване (ССЕВ)


Стр.  от 
ДО АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗАЯВЯВАМ ИЗВЪРШВАНЕТО НА СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ:
	 								(При заявяване на услуга 1016)
Приложени документи:
Заявената услуга желая да получа:
			трите имена
на гише в СГКК – гр.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка
(генерира се автоматично при избор на дата)
* Изпълнението на услугата започва след заплащане на определената държавна такса по сметка на АГКК. Заявлението се прекратява и архивира, ако в 14-дневен срок от регистрирането му не е заплатена дължимата държавна такса в пълен размер. Заплатена такса в непълен размер не се възстановява. Важна информация за сроковете за изпълнение на услугите може да достъпите на адрес: https://www.cadastre.bg/category/uslugi/srokove-po-izpulnenie-na-administrativnite-uslugi-ot-agkk
След получаване на потвърждение от Агенция по геодезия, картография и кадастър, ще ви се генерира задължение за плащане. Услугата се заплаща чрез системата за еПлащане на Министерство на електронното управление. Услугата ще бъде получена в електронен вид чрез Системата за Сигурно Електронно Връчване (ССЕВ)
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