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СТАНОВИЩЕ 
 
Относно:  ПРОЕКТ ЗА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА 

КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР  
 
 ВНЕСЕН В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ 

СИГНАТУРА 602-01-12 25/03/2016 
 
 Настоящето становище е подготвено по текст на проект за Закон за изменение и 
допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗИД на ЗКИР) и мотиви към проекта, 
внесен от Министерски съвет в Народното събрание на Република България на 25.03.2016 със 
сигнатура 602-01-12. Становището отразява обобщените мнения на членовете на три 
неправителствени геодезически организации в сектора – Асоциация на геодезическите фирми 
(АГФ), Камара на инженерите в инвестиционното проектиране - Секция „Геодезия“ (СГ-КИИП) 
и Съюза на геодезистите и земеустроителите в България към Федерация на научно-техническите 
съюзи (СГЗБ-ФНТС). 

След като се запознахме с предложения от Министерски съвет проект за ЗИД на ЗКИР и 
мотивите към него и следвайки приетата обща политика на съсловните организации изказваме 
следните 

БЕЛЕЖКИ И МНЕНИЯ: 
 

1. ЗИД съдържа противоречиви постановки по отношение производството на кадастрални 
карти и кадастрални регистри (КККР) на неурбанизираните територии, които водят до 
незаконосъобразност на така наречената „облекчена“ процедура за създаване на КККР; 

2. ЗИД на ЗКИР предлага противоречива процедура по отстраняване на несъответствия в 
границите на поземлените имоти между урбанизирана и неурбанизирана територия, която 
ще доведе до голям брой съдебни спорове за имотни граници и не осигурява защита на 
обществените интереси на собствениците на земя и недвижими имоти, на бизнеса, 
инвеститорите и земеползвателите; 

3. Не се постига съсредоточаване на обслужването на гражданите с кадастрална информация 
в един административен орган след като в ЗИД се предвижда да се дават правомощия на 
Общинските служби по земеделие и на общинските администрации да извършват от 
името на АГКК част от дейностите по административното обслужване с кадастрална 
информация; 

4. Унифицирането в предоставянето на услуги с кадастрална информация и заплащането им 
ще доведе до повишаване на цената за крайния потребител; 

5. Очакването за намаляване на финансовия ресурс, необходим за изработване на КККР, е 
необосновано. 

6. Твърдението, че съсредоточаването на кадастралната информация в един 
административен орган ще даде възможност за по-бързо и облекчено реализиране  на 
големи инвестиционни проекти не е вярно; 

7. Твърдението, че със законопроекта се отстраняват някой терминологични несъответствия, 
както и непълноти и несъответствия в нормативната уредба, не отговаря на 
действителните предложения в текста на ЗИД на ЗКИР; 

8. Твърдението от мотивите „Въвеждането на системата на имотна регистрация в Република 
България е устойчива политика и институционален ангажимент на българското 
правителство“ не отговаря на действителното състояние на дейностите по създаване на 
имотния регистър; 

 
Въз основа на посочените бележки и мнения имаме следните  
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

a) §4. Член 22а се изменя така: 
„Агенцията по геодезия, картография и кадастър и териториалните й звена при изпълнение на 
своите функции по кадастъра се смятат за правоспособни ако в постоянния им специализиран 
състав има лице или лица, правоспособни да извършват дейности по геодезия, картография и 
кадастър.“ 
 
Мотиви: Основните функции на АГКК и СГКК са осъществяване на дейностите по ЗКИР и 
ЗКГ, организиране и контрол на производството и актуализацията на КККР и предоставяне 
на административно обслужване чрез кадастрални услуги на заинтересовани лица. Това 
изисква специализирания състав на АГКК и СГКК да включва компетентни и 
квалифицирани експерти, които да гарантират качеството на КККР и предоставяните 
административни услуги, което не би могло да се постигне ако тези експерти не покриват 
изискванията на ЗКИР за правоспособност за извършване на дейности по този закон. 

 
 В този смисъл предлагаме още едно изменение - в чл.11 ал.3, т.2 на края да се добави 
текст „и е правоспособно лице по смисъла на този закон“, с което същото изискване ще бъде 
поставено и към Изпълнителния директор на АГКК. 

b) §7 да отпадне; 
c) §9 да отпадне; 
d) §12 да отпадне; 
e) § 17. В чл. 52 ал. 1 да отпаднат точки 2, 3 и 7; 

 
Мотиви: 
Т. 2 – Отчуждаване на част от поземлен имот.  
Когато част от поземления имот попада в улична регулация, трасе на провод и др. 
съгласно сегашният текст, собственикът е необходимо да раздели имота на две части, 
като за тези две части получава скица-проект, при положение, че разполага с документ 
за собственост. За да получи скица на частта от имота, която не се отчуждава, 
собственикът е задължен да се снабди с нов документ за собственост, въпреки 
наличието на такъв, което  е и в противоречие с чл. 53а, т. 2 
 
Т.3 Промяна на границите по взаимно съгласие.  
Такава процедура е невъзможна. Промяната на границите по взаимно съгласие се 
извършва чрез нотариална сделка. 
 
Т.7 Индивидуализиране на имоти, които са предмет на прехвърляне, отчуждаване или 
придобиване на право на собственост.“ 
Тази точка обхваща всички предходни точки. 

 
f) §24 В чл. 55 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея 6 се изменя така: 
„(6) Административен орган, правоспособно лице по този закон, лице с публични функции 
или организация, предоставяща обществени услуги, получили от Агенцията по геодезия, 
картография и кадастър електронна скица или схема от кадастралната карта и кадастралните 
регистри, могат да я разпечатат и да удостоверят идентичността на съдържанието на 
оригинала с разпечатаното копие. 

 
Мотиви: Държавата чрез АГКК е признала компетентността и квалификацията на 
правоспособните лица и ги е оправомощила да извършват дейности по кадастъра по реда на 
ЗКИР, като именно те са отговорни за техническото изпълнение на дейностите по създаване 
и поддържане на КККР. С предоставяне на възможност правоспособните лица да 
удостоверяват идентичността на съдържанието на разпечатани скици или схеми от 
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кадастралната карта и кадастралните регистри, получени от АГКК по електронен път ще се 
улесни достъпа до тази услуга на потребителите на кадастрална информация. Наред с 
оправомощаването на служители на общинските служби по земеделие и на общинските 
администрации да изпълняват тази услуга ще се осигури възможността АГКК да бъде 
подпомагана при предоставяне на тази услуга от всички правоспособни лица (2094 
физически и 587 юридически лица) без компромис по отношение на качеството и 
компетентността. Това би опростило и ускорило процедурите по предоставяне на тази 
кадастрална услуга, както и ще съкрати времето и процедурата за достъп на гражданите до 
кадастрални услуги за поддържане в актуално състояние на кадастралната карта и 
кадастралните регистри.  

 
Останалите точки от §24 остават без изменение. 

 
g) Да се прецизират текстовете в §29, т.2 и т.3 и се приеме обобщена дефиниция за 

„явна фактическа грешка“ и „непълнота и грешка“, която да избегне 
диференцирането им по териториален принцип (в урбанизирана и неурбанизирана 
територия), както и да обвързва грешките по същество с обекти, предмет на 
съдържанието на КККР (имотни граници); 

h) §31 до §34 от предлагания ЗИД на ЗКИР да отпаднат до създаване на еднозначна и 
ясна нормативна база за създаване на КККР за територии, покрити с КВС, 
включваща технически, финансови и юридически аспекти за изпълнение на 
дейностите. 

 
На базата на изказаните забележки, мнения и предложения изказваме следните 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ: 
 
Като отговорни професионални организации основна цел и задача в дейността ни е да се 

издига общественото значение и престижа както на АГКК като единствен административен 
орган на държавата в областта на геодезията, картографията и кадастъра, така и на цялата ни 
геодезическа общност в услуга на обществения интерес. Това не се постига с предложените 
текстове в проекта за ЗИД на ЗКИР. Трябва ясно да се подчертае, че механичното преминаване 
на данните от КВС от едно в друго държавно ведомство и служебното им преобразуване в КККР 
чрез предлаганите текстове в §31 до §34 от предлагания ЗИД на ЗКИР не подобрява качеството 
им! Преследването единствено на целта „в кратки срокове и с минимален финансов ресурс да се 
постигне покриване на голям процент от територията на страната с кадастрална карта и 
кадастрални регистри“ без оглед на качеството на получения продукт и осигуряване на 
безпроблемно обслужване на заинтересованите лица с кадастрална информация би довело до 
сриване на общественото доверие в кадастъра като държавно мероприятие за гарантиране на 
конституционното право на собственост, ще повлия отрицателно върху авторитета на АГКК като 
институция, а от там и на държавната администрация като цяло.  

 
 

АСОЦИАЦИЯ НА ГЕОДЕЗИЧЕСКИТЕ ФИРМИ: 
          /инж. Николай Киров/ 
 
КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО 
ПРОЕКТИРАНЕ - СЕКЦИЯ „ГЕОДЕЗИЯ“:   /инж. Николай Главинчев/ 
 
СЪЮЗ НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ И 
ЗЕМЕУСТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ: 
          /д-р инж. Иван Калчев/ 


