
 

 

 
 

СТАНОВИЩЕ 
 
Относно:  Мотиви за Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и    
  имотния регистър 

 
След като се запознахме с Мотивите към проект за Закон за изменение и допълнение 

на Закона за кадастъра и имотния регистър – ЗИД на ЗКИР (публикуван на интернет 
страницата на АГКК и МРРБ), считаме като положителни страни следните аспекти: 

  
1. Идеята данни за недвижимите имоти, предмет на кадастъра да са в една 

институция е основателна и законосъобразна. Така цялата информация свързана с 
недвижимата собственост в урбанизираните и неурбанизирани територии ще се поддържа по 
реда на ЗКИР и ще отпадне необходимостта от договори с поддържащите фирми, 
извършващи техническите дейности по поддържане на картите на възстановена собственост 
(КВС); 

2. Обслужването на гражданите с кадастрална информация за голяма част от 
територията на страната ще бъде от един административен орган и предоставяните услуги 
ще бъдат унифицирани, както и техните цени. 

3. Потребителите (физически и юридически лица, правоспособни лица по 
кадастър, нотариуси и т.н.) на услуги с кадастрална информация ще имат улеснен отдалечен 
достъп и за кадастъра на неурбанизирани територии чрез информационната система на 
кадастъра. 
 

 
Предложеният законопроект не дава отговори на редица въпроси като: 
  
1. АГКК не е решила въпроса с надграждането на информационната система на 

кадастъра със специализирани данни, поради което е възможно част от данните, съдържащи 
се в КВС да бъдат безвъзвратно загубени като например ограничения, почвени категории, 
отдели и подотдели от лесоустройствените проекти и др.; 

2. Що се отнася до реализиране на заложените в ЗИД на ЗКИР цели за създаване 
на единен поземлен регистър според нас това не може да се постигне, тъй като в регистрите 
на собствениците в КВС най-често е записано „наследници на…“, които на практика не се 
знае колко са и кои са с изключение на имотите, за които има извършени сделки, делби и др.; 

3. По отношение на твърдението за намаляване на необходимия финансов ресурс 
за създаване на кадастрална карта (КК), считаме че това очакване не е обосновано и 
достоверно по следните причини: 

• Липсва финансова обосновка към предложенията за ЗИД на ЗКИР; 
• Не е представена програма за извършващите се дейности по кадастъра и 

бюджет за 2015 г., а в проекта за изменение се предвижда цялата дейност по 
преобразуване на КВС в КК да се извърши до края на текущата година; 

• Отстраняването на явна фактическа грешка ще се извършва за сметка на АГКК 
без да е ясно какъв ресурс ще е необходим за това.  



 

 

4. Твърдението, че съсредоточаването на кадастралната информация в един 
административен орган ще съдейства за бързо и облекчено развитие на инвестиционното 
проектиране не е вярно по следните причини: 

• Кадастралната карта съдържа само част от необходимата информация за 
инвестиционния процес. В нея не се съдържа информация за инженерната 
инфраструктура, релефа, хидрографията и др. 

• Специализираните данни за надземната и подземна инфраструктура са в 
съответните експлоатационни дружества  и не е решен въпроса със 
съхраняването и поддържането им от АГКК. Това е един много сериозен 
проблем, по който виждаме основен пропуск в законопроекта. Няма идея за 
развитие на специализираната карта  и специализираните данни. Това 
препятства унифицирането на цялата информация в кадастралната карта. 

5. В мотивите се твърди, че със законопроекта се отстраняват някои 
терминологични несъответствия, както и непълноти в нормативната уредба. Твърдението не 
е вярно по следните причини: 

• Не се премахват терминологични несъответствия, напротив по-скоро се 
въвеждат; 

• Неясна е мотивацията за въвеждане на нови различни термини за 
неурбанизирана и урбанизирана територия като „явна фактическа грешка“ и 
„непълноти и грешки“. Направените предложения по никакъв начин не 
уреждат ефективно отстраняването на грешки в кадастралната карта и 
грешките в контактните зони; 

• От техническа и процедурна гледна точка проблема с явна фактическа грешка 
не е решен. Процедурата за отстраняване на явна фактическа грешка не е ясна, 
не са предвидени срокове за отстраняването им. Какво ще се случи, ако явните 
фактически грешки по един инфраструктурен проект се отстраняват 
спорадично (за всеки отделен имот)? 

Според нас явните фактически грешки трябва да се отстраняват с изработването на 
КК за урбанизираната територия, което означава, че възлагането за изработване на КК и КР 
трябва да остане по землища или група землища.  

6. Предвиждането служителите в АГКК да не са правоспособни лица е абсурдно. 
Експертите по техническите дейности в АГКК задължително трябва да са правоспособни 
лица при изпълнение на служебните си задължения и да отговарят на изискванията за това. 
Налични са конфликти в текстовете на законопроекта – премахва се правоспособността по 
кадастър на служителите в АГКК, а в същото време им се вменяват задължения за 
преобразуване на КВС в кадастрална карта. Тези дейности се извършват от правоспособни 
лица по кадастър. За преобразуването на КВС в КК не е предвиден контрол съгласно 
действащите нормативни актове за вярност поне с оригинала. Предвижда се преобразуването 
на КВС в КК да се изпълни служебно от Службите по ГКК, които би трябвало да изпълняват 
контрола по приемането на КККР, което се явява конфликт на интереси – изпълнителя да се 
контролира сам! 

 
 
 
 
 



 

 

След направеният анализ предлагаме: 
 
1. КВС да се приеме от АГКК за поддържане и обслужване на потребителите без 

автоматичното й преобразуване в кадастрална карта. При преобразуването на КВС в КК 
трябва да се решава въпроса с контактните зони, които следва да бъдат процедирани по реда 
на ЗКИР за да отговарят на неговите изисквания. 

2. Да се разработят методически указания за анализ, оценка и необходими 
дейности за преобразуване на КВС в кадастрална карта. 

3. АГКК да разработи програма включваща технически, финансови и юридически 
аспекти за изпълнение на дейностите по преобразуване на КВС в КК и след обсъждане с 
геодезическите професионални организации да я предложи на МРРБ и Правителството за 
изпълнение. Да се разработи и утвърди план за поетапно преобразуване на КВС в КК за 
землищата, за които не са изработени кадастрални карти на урбанизираната територия, като 
се отчетат всички аспекти и най-вече да се акцентира на обществения интерес при 
обслужване на потребителите с кадастрална информация. Възлагането на дейности за 
създаване на кадастрална карта и регистри да става по землища или група землища, като се 
включва и преобразуването на КВС в КК. 

4. В изпълнение на чл. 94 ал.2 от ЗКИР МРРБ съвместно с неправителствените 
геодезически организации да изработи дългосрочна национална концепция за кадастъра 
(включително специализирания) и имотната регистрация. При разработването на 
концепцията да се използва международния опит и визия за развитието на кадастъра и 
поземлената регистрация, като се отчете важната им роля в стопанския и обществен живот на 
страната. Това би довело до по-пълноценно устройство и управление на територията на 
страната с цел повишаване на икономическото благосъстояние  на гражданите й. 

5. На основата на приетата дългосрочна концепция да се разарботи и приеме 
закон за изменение и допълнение или нов Закон за кадастър и имотен регистър, отразяващ 
съвременните виждания и гарантиращ реална интеграция на кадастралната карта и имотния 
регистър. 
 
 
 
16.06.2015г.     Председател на СГЗБ: 
гр. София        /д-р инж. Иван Калчев/ 
 


