
  

София 1000, ул. Сердика 5 
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V9/ 17.04.2018 г. 

 

Утвърждавам: (П.) 
 
Управител: В. Дишева  

 
Ценова листа на услугите предлагани от „ГЕОГРАФСКА ИНФОРМАЦИОННА 

СИСТЕМА – СОФИЯ” ЕООД /в сила от 17.04.2018 г./ 
 

№ Описание на услугата Цена на обикновена 
услуга с ДДС /лв./ 

Срок 

Обикновена 
/експресна/ 

 
 

І Предоставяне на данни   

І-1 Предоставяне на копия / извадки  в графичен или цифров вид   

1. Предоставяне на координати и репераж на триангулачна точка 3.60 лв. 1 ден 

2. Предоставяне на координати и репераж на точка от РГО или осова точка 3.60 лв. 2 ч 

3. Предоставяне на коти и репераж на нивелачен репер 3.60 лв. 2 ч 

4. Предоставяне на копие от нивелета в цифров вид  36.00 лв. за 1 км, но 

не по-малко от 48.00 
лв. 

5 р. д. 

/2 р. д./ 

5. Издаване на копие от цифровия кадастрален план, поддържан до обявяването в ДВ на  

одобрената кадастрална карта за поземлен имот или сграда върху хартия 

24.00 лв. 5 р. д. 

/2 р. д./ 

7. Издаване на копие от цифровия кадастрален план, поддържан до обявяването в ДВ на 

одобрената кадастрална карта за поземлен имот или сграда, съдържаща и списък с 

24.00 лв. + 0.24 лв.               

за всяка точка от 

5 р. д. 

/2 р. д./ 
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координати на точки от границата, съответно от сградата върху хартия границата или 

сградата 

8. Издаване на скица с координати от помощен план за поземлен имот върху хартия  24.00 лв. + 0.24 лв. 

за всяка точка от 
границата  

5 р. д. 

/2 р. д./ 

10. Издаване на копие за поземлен имот от стар кадастрален план, съдържаща и списък с 

координати на точки от границата върху хартия 

24.00 лв. + 0.24 лв.               

за всяка точка от 
границата  

5 р. д. 

/2 р. д./ 

11. Предоставяне на сканирано и трансформирано изображение на един кадастрален лист 

в цифров вид върху магнитен носител 

54.00 лв. 5 р. д. 

/2 р. д./ 

12. Предоставяне на данни в цифров вид в *.dwg формат върху магнитен носител за 

всеки от информационните слоеве: 

- цифров кадастрален план, поддържан до обявяването в ДВ на  одобрената 

кадастрална карта 

- стар кадастрален план 

- регулационен план 

- подземни проводи и съоръжения 

- застроителен план 

- сканирано изображение на кадастралните листове(в *tif формат) 

 

до 4 ха  повече от 

един информационен 

слой (независимо от 

броя им)или до 10 ха 

само за един слой – 
60.00 лв.  

над 4 ха за повече от 

един инф.слой, 

съответно над 10 ха 

за един – по 6.00 лв 

за 1 ха за всеки 

отделен 
информационен слой 

5 р. д. 

/2 р. д./ 

13. Предоставяне на аерофотоснимки/ортофотоплан в цифров вид, летене 2006 10.00 лв./ха 5 р. д. 

/2 р. д./ 

14. Предоставяне на аерофотоснимки/ортофотоплан в цифров вид, летене 2008 10.00 лв./ха 5 р. д. 

/2 р. д./ 

15. Предоставяне на аерофотоснимки/ортофотоплан в цифров вид, летене 2011 15.00 лв./ха 5 р. д. 

/2 р. д./ 

16. Цифров модел на терена  Цена по договаряне Срок по 

договаряне 

ІІ Извършване на кадастрални и специализирани геодезически 
дейности 

  

39. Трансформиране на координати на точки между Софийска координатна система, 

координатна система 1970 г. и Кадастрална координатна система 2005 . 
Трансформиране на файл  

1.20 лв. за 1 точка 

12.00 лв. за файл 

2 р. д. 
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40. Конвертиране на файл от CAD-формат в dwg-формат 18.00 лв. 2 р. д. 
 

41. Конвертиране на файл от ZEM в dwg-формат 18.00 лв. 2 р. д. 
 

42. Трасиране и означаване на граница на поземлен имот (включва стойността на 

трайните знаци, с които се материализират на място точките от границата на ПИ) 

200.00 лв за имот  
до 6 гранични 
точки+ 9.00 лв за 

всяка допълнителна 

точка от границата 

(за имоти над 5 дка и 

над 6 точки – цена по 

договаряне) 

+ такса за получените 

изходни данни от 

АГКК за граници по 
кадастрална карта 

22 р. д. 

43. Заснемане на граница на поземлен имот или сграда Цена по договаряне, 

но не по-малко от 
150.00 лв 

22 р. д. 

44. Изработване на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните 

регистри, когато изменението засяга обхват до три имота  

96.00 лв. + такса за 

получените изходни 

данни от АГКК + 

цената по т.42 и/или 
т.43 

15 р. д. 

/8 р. д./ 

45. Изработване на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните 

регистри, когато изменението засяга обхват над три имота 

24.00 лв. + 30.00 лв 

за всеки обособен 

имот+ такса за 

получените изходни 

данни от АГКК + 

цената по т.42 и/или 

т. 43 

15 р. д. 

/8 р. д./ 

46. Изработване на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните 

регистри при съединяване на ПИ 

24.00 лв. +15.00 лв 

за всеки от 

съединяваните имоти 

+ такса за получените 

изходни  данни от 

АГКК + цената по  т. 

43 

15 р. д. 

/8 р. д./ 
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48. Изработване на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните 

регистри при изградени, надстроени и пристроени сгради  

96.00 лв. + такса за 

получените изходни 

данни от АГКК + 
цената по  т. 43 

15 р. д. 

/8 р. д./ 

49. Изработване на проект за изменение на схемите на самостоятелните обекти в сграда с 

включен оглед на място на засегнатия СОС и съседите му. 

96.00 лв. +12.00 лв 
за всеки СОС и такса 

за получените 
изходни данни  

от АГКК 

10 р. д. 

/5 р. д./ 

51. Преработка на изработен проект по искане на възложителя до 6 месеца от 

изработването му. 

50 % върху 

стойността на проекта 
по т. 44- т. 49  

15 р. д. 

/8 р. д./ 

52. Издаване на допълнителен екземпляр от проекта по т. 44 - т. 49 15.00 лв. 15 р. д. 

/3 р. д./ 

ІІІ Комбинирани скици   

53. Изработване на комбинирана скица между два слоя от изброените: 

- цифров кадастрален план, поддържан до обявяването в ДВ на  одобрената 

кадастрална карта; 

- стар кадастрален план от помощен план; 

- стар кадастрален план; 

- регулационен план; 

- стар регулационен план; 

- застроителен план; 

- подземни проводи и съоръжения; 

- карта на възстановената собственост; 

- извадка от ортофотоплан или спътниково изображение 

- оцифрена графика за целта на скицата. 

  

В комбинираната скица може да се включи и кадастрална карта, като се заплаща само 

цената за закупуването й от АГКК. 

 

По желание на заявителя всеки слой след четвъртия може да се предоставя на паус . 

60.00 лв. (за 1 имот и 

два слоя) + 12.00 лв.               

за всеки 

допълнителен имот+ 

12.00 лв. за всеки 

допълнителен слой + 

такса за получените 

изходни данни от 

АГКК 

 

 

 

 

 

9.60 лв. за лист паус, 

ако е заявен 

15 р. д. 

/5 р. д./ 

54. Издаване на удостоверение за идентичност  

(Издава се въз основа на комбинирана скица, изработена от „ГИС – София“ ЕООД до 3 

месеца от нейното издаване  

24.00 лв. 15 р. д. 

/5 р. д./ 
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55. Изработване на комбинирана скица между един от изброените слоеве в т. 53 и 

кадастрална карта 

48.00 лв. + такса за 

получените изходни 

данни от АГКК 

15 р. д. 

/5 р. д./ 

56. Изработване на комбинирана скица за пълна или частична идентичност на поземлен 

имот /с данни от КККР и актуален регулационен план. При повторно издаване на 

комбинирана скица  данните, получени от КККР не се заплащат, ако не са настъпили 
промени от последното им изтегляне за клиента. 

 

Към комбинираната скица може да се заяви и застроителен план 

32.40 лв. + таксата за 

получени изходни 

данни от АГКК +12.00 

лв. за всеки 

допълнителен имот 

12.00 лв. –за добавен 

застроителен план 

15 р. д. 

/5 р. д./ 

57 Изработване на комбинирана скица по чл.13, ал.6 от ППЗСПЗЗ (актуален кадастрален 
план или кадастрална карта, стар кадастрален план и действаща регулация) 

84.00 лв. +12.00 лв 

за всеки 

допълнителен слой+ 

такса за получените 

изходни данни от 

АГКК 

15 р. д. 

/5 р. д./ 

ІV Издаване на удостоверения за адреси и наименования на улици   

58. Издаване на нов адрес за недвижим имот за нежилищни нужди  28.20 лв. 10 р. д. 

/3 р. д./ 

59. Удостоверение за адрес на недвижим имот или за идентичност между стар и нов адрес 

на недвижим имот или старо и ново наименование на улица 

12.00 лв. 10 р. д. 

/3 р. д./ 

60. Издаване на удостоверителен документ за установяване на местоположение и 

очертание на самостоятелен обект по документ за собственост с оглед на място и 
осигурен достъп в обекта при наличие на схеми на самостоятелните обекти в 
сградата, съгласно чл. 29, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър.  

30.00 лв. 15 р. д. 

/7 р. д./. 

V  Изработване и предоставяне на карти    

61. Административна карта на София М 1:10 000   132.00 лв. веднага 

62. Административна карта на София М 1:10 000   на латиница 168.00 лв. 10 р. д. 

63. Административна карта на София М 1:12 000   132.00 лв. 10 р. д. 

64. Административна карта на София М 1:12 000 на латиница   168.00 лв. 10 р. д. 

65. Административна карта на София М 1:20 000  (ламинирана) 54.00 лв. 10 р. д. 

66. Административна карта на София М 1:20 000  (неламинирана) 38.40 лв. веднага 

67. Административна карта на София М 1:30000 132.00 лв. 10 р. д. 
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68. Административна карта на Столична община М 1:60000 (ламинирана) 67.20 лв. 10 р. д. 

69. Административна карта на Столична община М 1:60000 (неламинирана) 42.00 лв. веднага 

70. Административна карта на район (ламинирана) 66.00 лв. 10 р. д. 

71. Административна карта на район (неламинирана) 42.00 лв. веднага 

72. Административна карта на район с граници и номера на регулационни квартали 
(ламинирана) 

96.00 лв. 10 р. д. 

73. Административна карта на район с граници и номера на регулационни квартали 

(неламинирана) 

84.00 лв. 10 р. д. 

74. Карта с избирателните секции на административен район (ламинирана) 72.00 лв. 10 р. д. 

75. Карта с избирателните секции на административен район (неламинирана) 54.00 лв. 10 р. д. 

    

78. Други карти, за които е необходима изработка Цена -по договаряне По договаряне 

VІ  Други   

79. Предоставяне на услуга при специфични изисквания на клиента Цена по договаряне Срок по 

договаряне 

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

96.00 лв. + 12.00 лв 

за всеки 

допълнителен имот 

+ такса за получените 

изходни данни от 
АГКК 

15 р. д. 

81. Изработване на ПУП и изменение на ПУП  Цена по договаряне Срок по 

договаряне 

82. Изработване на мотивирано предложение за изменение на ПУП 120.00 лв. за едно 

УПИ 

15 р.д 

83. Изработване на скица по чл. 51, ал.3 от Закона за хазарта, включително и  

удостоверение 

156.00 лв. 

+ такса за получените 

изходни данни от 
АГКК 

10 р. д. 

/5 р. д./ 

84. Издаване на справка за статут на поземлени имоти по ОУП с данни за  устройствена 

категория и устройствени параметри 

35.00 лв. + 12.00 лв. 

всеки допълнителен 
имот 

+ такса за получените 

10 р. д. 

/5 р. д./ 
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изходни данни от 

АГКК 

85. Проекти "Стар кадастър" - обработка на архивни аерофотоснимки 180.00 лв. на 

стереодвойка 

10 р. д. 

87. Изработване на комбинирана скица за държавни и съдебни органи (независимо от 

броя на слоевете) 

72.00 лв. 

+ такса за получените 

изходни данни от 

АГКК 

15 р.д 

88. Стереокартиране Цена по договаряне Срок по 

договаряне 

89. Заснемане на фасади Цена по договаряне Срок по 

договаряне 

91. Съгласуване на предоставени цифрови данни 3.00 лв./ха, но не по-

малко от 18.00 лв.  

5 р. д. 

92. Издаване на допълнителен екземпляр от документ или скица върху хартия или паус. 

Извършва се само при заявяване на изработването на скицата и не може да се 
заявява след получаването й. 

9.60 лв.   

*1.20 за услуги 

58,59,60 

3 р. д.  

93. Издаване на допълнителен екземпляр от скица върху недеформируема материя 16.80 лв. 3 р. д.  

VІІ  Правни услуги 
  

94. Правна консултация  60.00 лв. за 1ч  

95. Специализирана правна помощ  45.00 лв. за 1ч  

VІІІ           Услуги чрез iSofMap   

97. Копие от цифровия вид на кадастралния план на СО с координати на чупките на 

върховете на имота 

6.00 лв  

98. Копие от цифровия вид на кадастралния план на СО със справка с кадастралните 

характеристики за един имот 

10.62 лв  

99. Копие от цифровия вид на кадастралния план на СО формат А4 9.60 лв  

100. Сканирано копие от кадастрален лист 54.00 лв  

102. Координати на чупките на върховете на имота от актуален или архивен кадастрален 

план /справка на екран/ 

3.60 лв  

ІX Услуги чрез отдалечен достъп   
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104. Извадка от цифров кадастрален план с координати за един поземлен имот или сграда 

с възможност за избор на точки и възможност за трансформиране на координати       

  

10 лв. на имот/сграда + 

0.12 лв. за всяка точка 
от границата 

 

106. Справка за УПИ по регулация и зони по  ЗУЗСО 3 лв. на УПИ  

107. Справка за паметник на културата Предоставя се безплатно  

108. Извадка от цифров модел във формат pdf размер А4   предоставя се безплатно  

109. Извадка от цифров модел във формат pdf размер А3   предоставя се безплатно  

110. Координати и репераж на осова точка                                                               1.80 лв.на точка  

111. Кота и репераж на нивелачен репер                                                                  1.80 лв. на репер  

111а. Експорт на цифров модел на кадастрален , регулационен, общ устройствен, стар кадастрален 

план, кадастрален план на подземните проводи и съоръжения, карта на възстановената 
собственост, карта на паметниците на културата   

6 лв. за 1 xa за един 

модел 
 

ЗАБЕЛЕЖКИ:  

1. Всички цени са с включено ДДС. 

2. За експресна услуга се заплаща цената на съответната услуга в двоен размер. При комбинираните скици експресната услуга може да не бъде 

изпълнена при констатиране на липса или негодност на плановете. Включената в първоначалната цена стойност на данните от АГКК се изключва 

преди изчисляване на двойния размер на таксата.  

3. За извършване на услуги на хартиен носител по –голям от формат А4, единичната цена се увеличава с 2% за всеки кв.дм. 

4. Услугата се заплаща при подаване на молбата, с изключение на услугите, при които е необходимо предварително проучване, а именно услугите от 

раздели ІІІ-„Комбинирани скици” и т. 58, раздел IV. За тези услуги първо се заплаща такса за извършване на проучване -12.00 лв. или 24 лв.– за 

случаите, в които се заявяват и данни от КККР, която не подлежи на възстановяване. Доплащането на сумата до пълната стойност на услугата се 

извършва при получаването й. Таксата за услугата по т.60 от раздел IV, включваща оглед на място, се заплаща в пълен размер. Същата услуга се 

заявява от собственик или упълномощено от него лице. За услугите от раздел II по т. 42- 49 сумата, която се заплаща  при подаване на 

заявлението е 50 % от стойността на заявените услуги. 

5. Проектите по раздел II се предоставят в 2 екземпляра в графичен и цифров вид 

6. Когато при заявяването се поиска предоставяне на услугата за издаване на комбинирана скица, освен на хартиен носител и цифров модел на 

графичната част на комбинираната скица, за цифровия модел се заплаща допълнителна такса в размер на 50 % от цената на комбинираната 

скица.(Без да се включва при изчисляването сумата заплатена на АГКК за данни от КККР). При по- късно заявяване на цифров модел на графична 

част на комбинирана скица се изпълнява т. 12. 

7. За извършване на изчисляване на площи на сечения, получени от отделни слоеве в комбинирана скица или разстояния  се заплаща допълнителна 

цена в размер на 3,60 лв. на сечение или разстояние. 

8. Извън посочените по- горе цени, за предоставяне на заверено копие от издадени документи се заплаща цена 1,20 лв. на лист. 

9. Когато към услугата по т. 60 и т. 49  е уговорен оглед, който не се състои по вина на заявителя (неосигурен достъп в границите на  обекта, 

закъснение повече от 15 мин. или др.) извършване на всеки следващ оглед се заявява и заплаща 20 лева допълнително. Заявяването за 

допълнителен оглед се дописва допълнително от заявителя върху заявлението. 
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