
 
 
 

 

       

         ОБЩИНА   КАСПИЧАН                          KASPICHAN MUNICIPALITY 
 

   

 

 
 

ДО 

КМЕТА НА 

ОБЩИНА КАСПИЧАН                            

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

за издаване на скица на сграда 

(идентификатор на административната услуга в АИС - 5042 ) 

 

От ………………………………………………………………………….………………..., 

(посочете три имена на физическото лице или наименованието на юридическото лице) 

ЕГН/ЕИК…………………………………….., постоянен/настоящ адрес или адрес на 

управление на юридическото лице: гр./с. ............................................................, 

община………………………….….……, област………………………..…………….., ул. (ж.к.) 

………………………………………………….................................................................................,  

тел.: ………….…………………..........., електронна поща ......................................................... 

юридическото лице се представлява от ………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

(трите имена на представителя/пълномощника и ЕГН) 

№/дата на пълномощното …………………………………………………………………………… 

на Нотариус ………………………………………………………….… с рег. №…………………… 

Заявявам желанието си да ми бъде издадена скица на сграда с идентификатор 

№…………………………….….…., находяща се в поземлен имот с идентификатор № 

…….………………………..…, по Кадастралната карта на гр./с. …………….…………....…, с 

административен адрес: гр./с. .………………………………………………………., 

община……………………….…………., област……………………… ул./ж.к …………………… 

……………………………………………………. бл................, №……… 

Скицата ми е необходима за:……….…………………………………..………………… 

 

Прилагам следните документи:  

 1. Копие от документът за собственост;  

2. Удостоверение за наследници - в случаите, когато имотът е придобит по 

наследство(прилага се само, ако наследодателят не е с постоянен адрес на 

територията на Община Каспичан); 
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3.Пълномощно при необходимост; 

4. Документ за платена такса. 

Дължима такса и срок на изпълнение:  

• Обикновена услуга-7 дни, цена на услугата -20.00лв. от които: 

- за Община Каспичан – 6.00 лв. 

- за АГКК – 14.00 лв. 

• Бърза услуга-3 дни, цена на услугата- 40.00лв. от които: 

- за Община Каспичан – 12.00 лв. 

- за АГКК – 28.00 лв.  

 

Таксите за Община Каспичан могат да бъдат заплатени по един от следните 

начини: 

• на гише „Каса” в Център за административно обслужване; 

• чрез ПОС терминал; 

• чрез банков превод по сметка: 

 

IBAN: BG86FINV91508416831071 

BIC: FINVBGSF 

БАНКА: „Първа инвестиционна банка“ АД 

С основание: вх.№ на заявлението към Община Каспичан и кодът за вида 

плащане  44 80 01 

*Задължително трябва да посочите кода за вида плащане, за което се отнася 

платежното нареждане. 

 

Таксите за Агенция по геодезия, картография и кадастър могат да бъдат 

заплатени по един от следните начини: 

• чрез ПОС терминал; 

• чрез банков превод по сметка: 

 

IBAN: BG13 BNBG 9661 3100 1104 01 

BIC: BNBGBGSD 

БАНКА:  Българска народна банка 

С основание: вх.№ на заявлението към Агенция по геодезия, картография и 

кадастър. 

 

Моля, изберете начин, по който да Ви бъде предоставен издаденият 

индивидуален административен акт: 

Желая издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

mailto:obshtina@kaspichan.org
mailto:obshtina@kaspichan.org
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 Лично от звеното за административно обслужване 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: 

.......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................, 

като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването 

на акта за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни от оператора за служебни цели. Индивидуалният административен акт да 

бъде изпратен: 

• като вътрешна препоръчана пощенска пратка; 

• като вътрешна куриерска пратка; 

• като международна препоръчана пощенска пратка. 

 

 

Дата: …………………..      Заявител: ……….…………… 

          (подпис)                    
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