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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

„Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на 

урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове  

гр. Долни чифлик и гр. Генерал Тошево и на други населени места в общини 

Поморие, Сунгурларе, Долни чифлик, Каспичан, Смядово, Нови пазар, Велики 

Преслав и Генерал Тошево“ по обособени позиции, както следва: 

Обособена позиция № 1 „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на 

урбанизираните територии, попадащи в землищата на  

с. Лъка, с. Каменар, с. Александрово, с. Медово и с. Горица, 

община Поморие и селищно образувание Каменско на 

територията на населено място с. Манолич, община 

Сунгурларе, област Бургас” 

Обособена позиция № 2 „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на 

урбанизираните територии, попадащи в землищата на  

гр. Долни чифлик, с. Пчелник,  с. Старо Оряхово, с. Рудник,  

с. Кривини и с. Юнец, община Долни чифлик, област 

Варна“ 

Обособена позиция № 3 „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на 

урбанизираните територии, попадащи в землищата на  

с. Венелин, с. Гроздьово, с. Горен чифлик, с. Голица,  

с. Нова Шипка, с. Бърдарево, с. Булаир и с. Солник, община 

Долни чифлик, област Варна“ 

Обособена позиция № 4 „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на 

урбанизираните територии, попадащи в землищата на  

гр. Плиска и с. Кюлевча, община Каспичан, с. Риш и  

с. Черни връх, община Смядово, област Шумен” 

Обособена позиция № 5 „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на 

урбанизираните територии, попадащи в землищата на  

с. Стан, с. Зайчино ореше, с. Стоян Михайловски,  

с. Памукчии и с. Избул, община Нови пазар, област 

Шумен“ 

Обособена позиция № 6 „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на 

урбанизираните територии, попадащи в землищата на  

с. Златар, с. Драгоево, с. Осмар, с. Кочово, с. Троица и  

с. Хан Крум, община Велики Преслав, област Шумен“ 

Обособена позиция № 7 „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на 

урбанизираните територии, попадащи в землищата   

на гр. Генерал Тошево, с. Петлешково, с. Писарово,  

с. Присад, с. Дъбовик, с. Пленимир, с. Равнец, с. Кардам, 

с.Огражден и с. Снягово, община Генерал Тошево, област 

Добрич“ 

Обособена позиция № 8 „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на 

урбанизираните територии, попадащи в землищата на   

с. Александър Стамболийски, с. Бежаново, с. Вичово,  
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с. Спасово, с. Рогозина,с. Чернооково, с. Балканци, 

с. Василево, с. Великово, с. Горица, с. Калина, с. Конаре,  

с. Сираково, с. Средина, с. Сърнино, с. Люляково,  

с. Малина и с. Преселенци, община Генерал Тошево, област 

Добрич“ 

Обособена позиция № 9 „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на 

урбанизираните територии, попадащи в землищата на  

с. Зограф, с. Пчеларово, с. Краище, с. Красен, с. Лозница,  

с. Росен, с. Росица, с. Житен, с. Градини, с. Сноп, с. Узово, 

с. Изворово и с. Къпиново, община Генерал Тошево, област 

Добрич“ 

 

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И ЦЕЛ 

Цел на настоящото възлагане е създаване на кадастрална карта и кадастрални 

регистри за урбанизирана територия, които отговарят на изискванията на Закона за 

кадастъра и имотния регистър, обн. ДВ бр. 34 от 2000 г., посл. изм ДВ бр. 42 от 2018 г. 

(ЗКИР), подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане и други нормативни 

актове, свързани с дейностите по създаване на кадастралната карта и кадастралните 

регистри (КККР). 

Кадастралната карта и кадастралните регистри се създават чрез обединяване на 

данни, които се съдържат в карти, планове, кадастрални планове, приложени подробни 

градоустройствени планове, приложени подробни устройствени планове, регистри и 

друга документация, одобрени по реда на отменения Закон за единния кадастър на 

Народна република България, отменения Закон за териториално и селищно устройство, 

ЗУТ и от геодезически измервания, които имат характер на основни кадастрални данни 

и отговарят по съдържание и точност на изискванията, определени с Наредба № РД-02-

20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната 

карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.).  

 

ІІ. ИЗХОДНИ МАТЕРИАЛИ И ДАННИ 

1. Агенцията по геодезия, картография и кадастър чрез Геокартфонд 

предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следните материали и данни за териториалния 

обхват на кадастралната карта: 

1.1. Схема и координатен регистър на точките от Геодезическата мрежа с местно 

предназначение (ГММП) в цифров вид - формат PDF;  

1.2. Топографско описание на точките в цифров вид - формат PDF. 

 

2. Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) по 

местонахождение на обекта/тите предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или осигурява 

достъп до следните материали и данни, съгласно справките от Приложение I... от 

настоящата документация: 

2.1. Материали и данни за обекта/тите, получени в резултат от договорите  

№ NСB С6 за Оцифряване и анализ на кадастралните планове и регистри на 

урбанизираните територии: 

а. Схема на РГО в графичен и цифров вид, регистър с координатите в цифров 

вид, реперни карнети в цифров вид; 

б. Кадастралната информация, получена в резултат от оцифряването на 

кадастралните планове и регистрите към тях за урбанизираните територии; 

в. Анализи и доклади от оцифряването; 

2.2. Одобрени КККР по чл. 35 и чл. 35а ЗКИР, и по § 33 от преходните и 

залючителни разроредби (ПЗР) на ЗКИР (обн. ДВ, бр. 57 от 2016 г.) в цифров вид; 
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2.3. Материали и данни по чл. 30 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г., 

предоставени от ведомства на АГКК по реда и в сроковете по § 6, ал. 2 и 4 от ПЗР на 

ЗКИР. 

2.4. Наличните материали по чл. 54а, ал. 2 ЗКИР на съхранение в службата по 

геодезия, картография и кадастър. 

 

Службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на 

обекта/тите съдейства за осигуряване на достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до следните 

изходни данни и материали, съгласно справките от Приложение I... от настоящата 

документация, съхранявани от общинската администрация:  

1. Действащи кадастрални планове - в графичен и цифров вид, преписки с 

неотразени промени и материали по чл. 54а, ал. 2 ЗКИР; 

2. Действащи регулационни планове и частични изменения - в графичен и 

цифров вид; 

3. Документация за урегулирани поземлени имоти с приложена регулация; 

4. Копия от актовете за общинска собственост на поземлени имоти и сгради; 

5. Координати на чупките на граничната линия на действащата регулация. 

 

Забележка: 

1. Материалите и данните от общинската администрация се предоставят за 

ползване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез тристранни протоколи. В протоколите се описват 

условията и изискванията за материалите, които ще се ползват едновременно от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, СГКК и общинската администрация в процеса на изработване на 

КККР; 

2. Предоставените материали и данни се ползват при спазване изискванията на 

Закона за защита на личните данни. 

Всички копия се правят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка.  

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва допълнителни проучвания за негова сметка, за 

обектите, за които ще представи оферта.  

 

IІІ. ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА 

КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ 

Процесът по създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри и 

изработените КККР, трябва да отговарят на изискванията на действащата нормативна 

уредба. 

Общият обхват на дейностите и изискванията за създаване на кадастрална карта 

и кадастрални регистри са следните:  

 

1. Работна геодезическа основа (РГО) 

Работната геодезическа основа се създава като планова и височинна мрежа, 

включена в точки от създадената за обектите ГММП. 

За урбанизираните територии за землищата, за които има създадена и приета 

РГО по договор № NCB C6 се извършва проучване за запазени точки, които при 

техническа възможност се включват в проекта за РГО. РГО се създава включително и 

за другите застроени територии, промишлени площадки и стопански дворове. 

В случаите, когато няма създадена РГО се създава изцяло нова РГО, отговаряща 

на изискванията на чл. 23 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. 

За териториите с одобрена кадастрална карта по чл. 35 и чл. 35а ЗКИР в 

съответното землище се запазва номерацията на точките от РГО.  
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Определянето на координатите на точките от РГО (измерване и изравнение) за 

цялата мрежа се извършва при спазване на изискванията на глава втора, раздел ІІІ от 

Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. и/или на Инструкция № РД-02-20-25 от 20 

септември 2011 г. за определяне на геодезически точки с помощта на глобални 

навигационни спътникови системи. 

При некомпактно разположени територии, дейностите по създаване, измерване и 

изравняване на РГО се съгласуват от СГКК. 

Новопоставените работни точки се стабилизират приоритетно на най-

защитените от унищожаване места.  

 

2. Изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри на 

урбанизираните територии и всички застроени територии 

 

2.1. Изработване на КККР 

 

Изпълнителят, подпомаган от СГКК и със съдействието на общинската 

администрация организира кампания за разясняване на целите, задачите и значението 

на кадастъра, на правата и задълженията на собствениците и носителите на други 

вещни права на имотите. Изготвят се графици за анкетиране и за извършване на 

геодезическите измервания на имотите. 

Изпълнителят изработва и съгласува със службата по геодезия, картография и 

кадастър проект за кадастралните райони на територията на кадастралната карта. Към 

урбанизираните територии се включват и всички други застроени територии, попадащи 

в съответното землище.  

Кадастралната карта и кадастралните регистри се създават въз основа на 

получената от СГКК кадастрална информация за териториите, за които оцифреният 

кадастрален план отговаря по актуалност и точност на Наредба № РД-02-20-5 от 

15.12.2016 г., като с геодезически измервания се заснемат необходимите пресечни 

точки на границите на поземлените имоти (с изключение на точките с приложена 

регулация) и сгради, свързани само с отразяване на променените и новите кадастрални 

обекти. 

За територии, за които няма изработени кадастрални планове или съдържанието 

на съществуващите оцифрени кадастрални планове не отговаря на изискванията за 

актуалност и/или точност по чл. 82 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г., както и за 

тези, за които няма извършена оценка на действащите кадастрални планове по чл. 82 от 

Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. кадастралната карта се създава с геодезически 

измервания като се заснемат всички пресечни точки на границите на поземлените 

имоти и сгради.  

Границите на поземлените имоти се установяват след извършване на анализ на 

данните от геодезическите измервания, получените карти, планове и документи по  

чл. 30 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. и документите по чл. 41, ал. 2 и 3 

ЗКИР. За имотите с приложена регулация се нанасят границите от регулационния план.  

За всяка подробна точка се попълва съответния код за метод на определянето й, 

съгласно Приложение № 2 от формата по чл. 12, т. 5 ЗКИР. Изработват се схеми на 

самостоятелни обекти в сгради по етажи и в съоръжения на техническата 

инфраструктура, в които има самостоятелни обекти.  

Кадастралният регистър на недвижимите имоти се създава въз основа на 

данните, получени по реда чл. 41, ал. 2 ЗКИР 

За териториите по § 4, ал. 1 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи (ЗСПЗЗ) се спазват изискванията на чл. 41 от Наредба № РД-02-20-5 

от 15.12.2016 г. 

 



Приложение I 

 5 

2.2. Изработване на карта на контактната зона и списък на засегнатите 

имоти  

Когато при създаване на кадастрална карта за урбанизираната територия се 

констатира несъответствие между границите на поземлените имоти в урбанизираната и 

неурбанизираната територия е налице явна фактическа грешка. За отстраняване на 

явната фактическа грешка се изработва карта на контактната зона и списък на 

засегнатите имоти. 

Когато при създаване на кадастрална карта за урбанизираната територия се 

констатира несъответствие между границите на поземлените имоти в урбанизираната 

територия и урбанизирана територия, за която вече има одобрена кадастрална карта, е 

налице непълнота или грешка. За отстраняване на непълнотата или грешката се 

изработва карта на контактната зона и списък на засегнатите имоти. 

Картата на контактната зона представлява съвместено изображение на данните 

за границите на имотите, получени при обединяване на данните за границите на 

имотите от източниците по чл. 41, ал. 1 от ЗКИР и от геодезически измервания и 

изчисления на материализирани граници в територията на контактната зона. 

Към картата на контактната зона и списъка на засегнатите имоти се изработва 

предложение за отстраняване на несъответствията в границите на имотите в 

контактната зона, към което се изготвя и списък на новообразуваните имоти и на 

имотите или части от тях, които представляват явна фактическа грешка или непълнота 

или грешка. 

Списъкът на засегнатите имоти съдържа: идентификатора на имота и номера от 

предходен план на засегнатите поземлени имоти, имената и адресите на собствениците, 

площта на имотите и източника на данни по чл. 41, ал. 1 ЗКИР - за границите им, площ 

и идентификатор на засегнатата част. 

 

2.3. Проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри 

съгласно чл. 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г., за отстраняване на 

явната фактическа грешка в контактната зона. 

Правоспособното лице изработва проект за отстраняване на явната фактическа 

грешка за всички засегнати имоти с одобрени КККР за неурбанизирата територия, въз 

основа на решенията на комисията по чл. 47 ЗКИР. 

 

2.4. Проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри 

съгласно чл. 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г., за отстраняване на 

непълноти или грешки. 
Териториите, с установена непълнота или грешка в данните, с протокола на 

комисията се изключват от територията, за която се създават кадастрална карта и 

кадастрални регистри. Правоспособното лице изработва проект за отстраняването им.  

 

2.5. Коригиране на границите на имотите от урбанизираната територия в 

контактната зона. 

Преди приемането на кадастралната карта и кадастралните регистри по чл. 45 

ЗКИР правоспособното лице коригира границите на имотите от контактната зона в 

урбанизираната територия съобразно решенията, отразени в протокола на комисията по 

чл. 47 ЗКИР.  

 

3. Отразяване на възраженията и настъпилите промени в обявената КККР 

по чл. 46 от ЗКИР 

Изпълнителят организира медийна кампания (публикации в пресата, 

телевизионни канали и/или радиоизлъчвания) за информиране на собствениците и 

носителите на други вещни права на имотите за приети кадастрална карта и 
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кадастрални регистри с цел да се осигури максимална информираност на 

собствениците на недвижими имоти. Доказателства за това се представят на СГКК. 

От приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри по реда на чл. 45 

ЗКИР до приемане на отразените възражения по реда на чл. 48, ал. 3 ЗКИР с проект за 

изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри изпълнителят нанася 

данните, постъпили по реда на § 4, ал. 2 ПЗР на ЗКИР, и измененията в недвижимите 

имоти, възникнали в резултат на решенията на комисията по чл. 47, ал. 1 ЗКИР. 

Всички настъпили изменения в периода от приемане на отразените възражения 

по реда на чл. 48, ал. 3 ЗКИР до изтичане на срока по чл. 49, ал. 1 ЗКИР се нанасят от 

службата по геодезия, картография и кадастър въз основа на проект за изменение, 

изработен от изпълнителя.  

 Кадастралната карта се изработва в приетата и дефинирана в чл. 4, ал. 2 от 

Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. Кадастрална координатна система 2005. 

 

4. Отстраняване на дефекти по влязлата в сила КККР  

Спазвайки изискванията на Указание № 10-81-30/11.11.2009 г. на изпълнителния 

директор на АГКК Изпълнителят отстранява всички дефекти, за които е получил 

уведомление от службата по геодезия, картография и кадастър и след констатиране, че 

възражението от заинтересованото лице е основателно. За отстраняване на дефекта в 

КККР изпълнителят извършва геодезически измервания, при необходимост и 

допълнителни действия, проверки, събира материали и данни, както от заявителя, така 

и от съответните ведомства, като се използват предоставените от СГКК материали и 

данни. Изпълнителят извършва тези дейности до последния ден от гаранционния срок.  

 

ІV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДСТАВЯНИТЕ МАТЕРИАЛИ 

Материалите се предават в цифров вид в два екземпляра на CD (еднократен 

запис), в приетия от АГКК формат и на недеформируема прозрачна основа в един 

екземпляр при спазване на: 

- нормативните изисквания, свързани с дейностите по създаване и приемане на 

кадастрална карта и кадастрални регистри; 

- други нормативни актове, писма и указания, условни знаци, включително и 

измененията по действащата нормативна уредба, ако измененията са влезли в сила по 

време на изпълнение на договора. 

V. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА РАБОТА 

В резултат от извършените дейности по създаване на кадастрална карта и 

кадастрални регистри, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи следните материали и 

данни: 

1. Материали и данни за РГО, съгласно приложение № 5 към чл. 9, ал. 2 на 

Наредба № 19/2001 г. и/или „Инструкция за определяне на геодезически точки с 

помощта на глобални навигационни спътникови системи”. 

2. Материали и данни за изработената кадастрална карта и кадастрален регистър 

на недвижимите имоти в БГС2005 (кадастрална координатна система), включително и 

схеми на самостоятелните обекти в сгради по етажи - в цифров и графичен вид, 

съгласно приложение № 6 към чл. 13, ал. 2 от Наредба № 19/2001 г. 

3. Материали и данни за контактни зони в съответствие с изискванията за вида и 

формата съгласно приложение № 8 от Наредба № 19/2001 г. 

4. Материали и данни, получени във връзка с чл. 38, ал. 1, т. 3 ЗКИР и чл. 30 от 

Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. 

5. Проекти за изменения в приетите КККР с промените постъпили по реда на § 4, 

ал. 2 ПЗР на ЗКИР, и проекти за изменения на КККР на поземлените имоти в 
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контактната зона, възникнали в резултат на решенията на комисията по чл. 47, ал. 1 

ЗКИР. 

6. Отстранени дефекти по влязлата в сила КККР. 

 

VІ. ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНАТА РАБОТА 

Техническите дейности по изпълнение на настоящия договор се контролират, 

приемат и одобряват по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър, Наредба  

№ 19/2001 г. и изискванията на „Инструкция за определяне на геодезически точки с 

помощта на глобални навигационни спътникови системи”, „Инструкция № РД-02-20-12 

от 03 август 2012 г. за преобразуване на съществуващите геодезически и картографски 

материали и данни в „Българска геодезическа система 2005” и „Указания за 

изискванията при приемане на Работна геодезическа основа, създадена чрез използване 

на кинематични ГНСС измервания”. 

 

VIІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Срокът за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри е: 

 Обособена позиция 1:  210 календарни дни; 

 Обособена позиция 2:     300 календарни дни; 

 Обособена позиция 3:  270 календарни дни; 

 Обособена позиция 4:  240 календарни дни; 

 Обособена позиция 5:  270 календарни дни; 

 Обособена позиция 6:  300 календарни дни; 

 Обособена позиция 7:  360 календарни дни; 

 Обособена позиция 8:  360 календарни дни; 

 Обособена позиция 9:  360 календарни дни.  

и включва необходимото време за създаване на кадастралната карта и 

кадастралните регистри (вкл. РГО и изработване на проекти за изменение на КККР) 

считано от датата, посочена във възлагателното писмо до момента на предаването им за 

приемане по чл. 45 ЗКИР, както и времето за отразяване на приетите възражения по чл. 

48, ал. 1 ЗКИР и влезлите в сила изменения в кадастралния план и приложената 

регулация, предадени по реда на § 4, ал. 2 от ПЗР на ЗКИР. Сроковете за провеждане на 

комисиите за приемане на КККР, за обявяване, процедиране и разглеждане на 

възраженията по чл. 45, 46 и 47 ЗКИР не влизат в срока на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и са 

отговорност на АГКК. 

Срокът за отстраняване на дефекти е 2 (две) години, считано от датата на 

влизане в сила на заповедта за одобряване на КККР. 

 

VIІI. ДОКЛАДИ 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ всеки месец изготвя кратък доклад, който предава в СГКК. В 

него трябва да се отразява изпълнението на етапите от Техническата спецификация. 

Посочват се срещнати проблеми, предложения за тяхното решаване и план за 

следващия период.  

В тридневен срок началникът на СГКК съгласува доклада и с придружително 

писмо изпраща копие от него в АГКК. 

 

ІX. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Неразделна част от настоящата Техническа спецификация са: 

- Приложение № 1.3 Поименен списък - срокове за изпълнение на етапи по 

обособена позиция № 1; 

http://intranet.cadastre.bg/sites/default/files/documents/NormAktove/ukazanija_gmmpgnss_end.pdf
http://intranet.cadastre.bg/sites/default/files/documents/NormAktove/ukazanija_gmmpgnss_end.pdf


Приложение I 

 8 

- Приложение № 1.4 Поименен списък - срокове за изпълнение на етапи по 

обособена позиция № 2; 

- Приложение № 1.5 Поименен списък - срокове за изпълнение на етапи по 

обособена позиция № 3; 

- Приложение № 1.6 Поименен списък - срокове за изпълнение на етапи по 

обособена позиция № 4; 

- Приложение № 1.7 Поименен списък - срокове за изпълнение на етапи по 

обособена позиция № 5; 

- Приложение № 1.8 Поименен списък - срокове за изпълнение на етапи по 

обособена позиция № 6; 

- Приложение № 1.9 Поименен списък - срокове за изпълнение на етапи по 

обособена позиция № 7; 

- Приложение № 1.10 Поименен списък - срокове за изпълнение на етапи 

по обособена позиция № 8; 

- Приложение № 1.11 Поименен списък - срокове за изпълнение на етапи 

по обособена позиция № 9; 

 

- Приложение № І.1. - Състояние на кадастралните и регулационните 

планове на урбанизираните територии по обособена позиция № 1; 

- Приложение № І.2. - Състояние на кадастралните и регулационните 

планове на урбанизираните територии по обособена позиция № 2; 

- Приложение № І.3 - Състояние на кадастралните и регулационните 

планове на урбанизираните територии по обособена позиция № 3; 

- Приложение № І.4 - Състояние на кадастралните и регулационните 

планове на урбанизираните територии по обособена позиция № 4; 

- Приложение № І.5 - Състояние на кадастралните и регулационните 

планове на урбанизираните територии по обособена позиция № 5; 

- Приложение № І.6 - Състояние на кадастралните и регулационните 

планове на урбанизираните територии по обособена позиция № 6; 

- Приложение № І.7 - Състояние на кадастралните и регулационните 

планове на урбанизираните територии по обособена позиция № 7; 

- Приложение № І.8 - Състояние на кадастралните и регулационните 

планове на урбанизираните територии по обособена позиция № 8; 

- Приложение № І.9 - Състояние на кадастралните и регулационните 

планове на урбанизираните територии по обособена позиция № 9. 


