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І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  
Явната фактическа грешка (ЯФГ) е несъответствието в границите на поземлените имоти 

между урбанизирана и неурбанизирана територия, получено при обединяване на данните по 
чл. 41, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), както и несъответствие в 
границите на съществуващите на местността (терена) трайни топографски обекти с естествен 
или изкуствен произход в неурбанизирана територия, определени чрез геодезически 
измервания и границите им от планове и карти, одобрени по реда на Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и 
земите от горския фонд, когато разликите в координатите на определящите ги точки са по-
големи от допустимите в наредбата по чл. 31 от ЗКИР. 

При провеждане на процедурата по отстраняване на ЯФГ се спазват изискванията на 
ЗКИР, подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане и влезлите в сила по време на 
изпълнение на договора изменения в нормативната уредба. 

В резултат на изпълнение на  договори с предмет „Оценка на картата на възстановената 
собственост с цел създаването на кадастрална карта и кадастрални регистри, основа на единна 
система за поддържането на кадастралните данни и предоставяне на услуги от тях“ през 2015 
г., е направен анализ и оценка на точността и съдържанието на картата на възстановената 
собственост (КВС). Идентифицирани са грешки в местоположението на линейни и площни 
обекти с антропогенен и естествен произход, отразени в КВС. 

 
ІІ. ЦЕЛ 
 

Цел на настоящото възлагане е отстраняване на явната фактическа грешка в 
кадастралната карта за неурбанизирани територии, създадена по реда на § 33 от  Преходни и 
Заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗКИР (обн. ДВ бр. 57 от 
2016 г.), идентифицирана в резултат на анализа на КВС, предоставените материали и данни от 
ведомства, общини и други юридически лица, както и геодезическите измервания, извършени 
в резултат на това задание.  

 
ІІІ. ОБЕКТИ 
 

Обекти (линейни и площни), за които ще се отстранява явната фактическа грешка са: 
 

1. Пътна инфраструктура: 
• Републикански пътища (РП): 
o Транспортни връзки от национално значение; 
o Транзит на дълги и средни разстояния; 
o Достъп до обекти от национално значение (летища, пристанища, курорти); 
o Регионални връзки. 
• Местни общински пътища (МОП ):  
o Транспортни връзки от местно значение; 
o Връзки към РП; 
o Връзки между населени места; 
o Достъп до обекти от местно значение. 
2. Железопътна инфраструктура. 
3. Язовири, канали и други хидротехнически съоръжения. 
4. Реки и езера. 

   5. Полезащитни пояси  
6. Други големи стопански обекти с материализирани граници.  
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ІV. ИЗХОДНИ МАТЕРИАЛИ И ДАННИ 
 

Агенцията по геодезия, картография и кадастър предоставя на изпълнителя 
следните материали и данни: 

 

1. Координатен регистър на геодезическата основа за териториите в цифров вид; 
 2. Схема и координатен регистър на точките от работната геодезическа основа в 
цифров, текстов и  графичен вид; 

3. Одобрени КККР по реда на § 33 от ПЗР на ЗИД на ЗКИР (обн. ДВ бр. 57 от 2016 г.) в 
цифров вид; 

4. Анализите от договорите за „Оценка на картата на възстановената собственост с цел 
създаването на кадастрална карта и кадастрални регистри, основа на единна система за 
поддържането на кадастралните данни и предоставяне на услуги от тях“/2015 г., както следва: 

4.1. Анализ на местоположението на линейни и площни обекти с антропогенен и 
естествен произход и отразяването им в КВС – описание на проверените обекти; 
4.2. Имотите по КВС, отразяващи анализираните обекти и за които са констатирани 
несъответствията – табличен и векторен вид, (*.shp формат или CAD формат); 
4.3. Анализ и описание по землища на обектите от описаните групи, които не са 
нанесени в КВС и следва да бъдат отразени в кадастралната карта и кадастралните 
регистри  - местоположение и описание на ненанесени обекти или части от тях; 
4.4. Имотите по КВС, които ще се засегнат при отразяване на несъответствията в 
анализираните обекти – табличен и векторен вид (*.shp формат  или CAD формат); 
4.5. Анализ и описание на липсващите обекти по ЗКИР, които не са били част от 
съдържанието на КВС, но са задължителна част от съдържанието на КККР - обектите по 
чл. 23, т. 2 от ЗКИР (сгради и съоръжения на техническата инфраструктура, в които има 
самостоятелни обекти) - местоположение и описание; 

  5. Предоставени графични материали в цифров вид – графично обработваем формат и 
данни от ведомства, общини и други юридически лица за недвижимите имоти – тяхна 
собственост, както и за стопанисваните, управляваните и ползваните от тях недвижими имоти 
– обект на кадастралната карта, вкл. и данни за имотообразуващите севитути или зони на 
ограничения, които те пораждат.  

Тук трябва да са изброени подробно и изчерпателно всички налични графични материали 
в цифров вид, които ще бъдат предоставени от АГКК на изпълнителя така, че да е 
недвусмислено ясно с какви изходни материали и данни ще се изпълнява задачата. 

 
Забележка: 
Всички останали данни, необходими за изпълнение на изискванията на Техническата 

спецификация, се набират от изпълнителя за негова сметка. 
Тук трябва да са изброени подробно и изчерпателно всички останали данни необходими 

за изпълнение на изискванията на техническата спецификация, които изпълнителя трябва да 
набира за негова сметка така, че да е недвусмислено ясно какви са задълженията на 
изпълнителя по събиране на изходни данни и материали. 

 
Изпълнителят извършва допълнителни проучвания за негова сметка, за обектите, за 

които ще представи оферта. Достоверността и точността на получените изходни материали и 
данни са отговорност на АГКК и се приемат за използване от изпълнителя без необходимост 
от допълнителна проверка. 
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V. ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ  
 

Дейностите по заданието се извършват по общини и землища за обекти, които са 
включени в резултатите от анализите, предоставени от АГКК съгласно т.4, като: 

А) за обектите по т. 4.3 и т.4.5 териториалния обхват на геодезическите дейности за 
нанасяне в КККР се определя от действителната площ на обектите, които не са нанесени в 
КВС и следва да бъдат отразени в кадастралната карта и кадастралните регистри или са 
липсващи обекти по ЗКИР, които не са били част от съдържанието на КВС, но са 
задължителна част от съдържанието на КККР; 

Б) за обектите по т.4.4 териториалния обхват на геодезическите дейности за установяване 
на явна фактическа грешка се определя от площта на всички поземлени имоти от КВС, 
включени в описанията предоставени по т.4.4, съгласно чл. 53.б (3) от ЗКИР. 

Конкретният обхват на дейностите по заданието за обособената позиция са представени в 
следните обобщаващи таблици по т.4.3, т.4.4 и т.4.5: 

 
ОБОБЩЕНИ ДАННИ ОТ АНАЛИЗА ПО ЗЕМЛИЩА 

ЕКАТТЕ Землище Община Област 
Брой 

засегнати 
имоти 

Обща 
площ на 

засегнатите 
имоти (дка) 

Обща 
площ за 

коригиране 
(дка) 

% 

Общ брой 
имоти с 

липсващи 
сгради в 
КВС 

Категория 

 
ОБОБЩЕН БАЛАНС НА ОЦИФРЕНИТЕ КОНТУРИ ОТ ЦОФК ПО ТИПОВЕ ОБЕКТИ  

Начин на трайно ползване по ЦОФК Брой Площ (дка) 

Реки и речни корита   
Езера, язовири и блата   
Канали   
Пътища с трайна настилка и прилежащи територии   
ЖП линии и прилежащи територии   
Други големи стопански обекти с материализирани граници   

ОБЩО   

 
ОБОБЩЕН БАЛАНС ПО ВИД СОБСТВЕНОСТ НА ЗАСЕГНАТИТЕ ИМОТИ  

Вид собственост Брой 
имоти Площ (дка) Засегната 

площ (дка) 

Държавна публична    
Държавна частна    
Общинска публична    
Общинска частна    
Частна    
Обществени организации    
Чужди физически и юридически лица    
Религиозни организации    
Съсобственост    
Изключителна държавна собственост    
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Стопанисвани от общината    
ОБЩО    

 
 

1. Геодезическа основа  
 

При геодезическите измервания на поземлените имоти, засегнати от установената явна 
фактическа грешка се използва създадената за нуждите на кадастралната карта геодезическа 
основа. Нова работна геодезическа основа се създава при необходимост, след предварително 
съгласуване със службата по геодезия, картография и кадастър.  

По протежение на обекта с ЯФГ се определят в RTK режим единични точки през 1-2 км.  
Плътността на точките от РГО е най-малко 2 точки на един квадратен километър съгласно 

чл. 23 (3) от Наредба № 3 по чл. 31 от ЗКИР. Точките може да са съществуващи точки от ДГМ, 
ГММП или новопроектирани точки, отговарящи на изискванията за геодезически ГНСС 
измервания и в близост до трасето на разстояние до 1000 м.  За обекти с по-малка дължина се 
осигурявят поне три точки. 

Към тях се измерват и две съседни точки от работната геодезическа основа (РГО) в 
качеството им на ориентирни точки. Като изходни се използват точки от ДГМ, ГММП или 
сертифицираните инфраструктурни мрежи. 

За територията на обекта се използва работна геодезическа основа (РГО) създадена за 
нуждите на проекта, като номерата на новопроектираните точки се вземат от Службата по 
геодезия, картография и кадастър (СГКК).  

Определянето на точките от РГО (измерване и изравнение) се извършва при спазване 
изисквания на наредбата по чл. 31 от ЗКИР  и на Инструкция № РД-02-20-25 от 20 септември 
2011 г. за определяне на геодезически точки с помощта на глобални навигационни спътникови 
системи. 

 

 
2. Проекти за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на 

недвижимите имоти 
 

За констатиране на точното местоположение на обектите – предмет на заданието, 
правоспособното лице извършва геодезически измервания. За правилното изобразяване на 
очертанията на обектите се заснемат достатъчен на брой характерни подробни точки. 
Координатите на подробните точки се определят чрез геодезически и фотограметрични 
измервания, при спазване изискванията на приложение № 10 към чл. 41, ал. 2 от Наредба № 3 и 
Инструкция № РД-02-20-25 от 20 септември 2011 г. за определяне на геодезически точки с 
помощта на глобални навигационни спътникови системи. 

 
А) За отразяването на обектите по т.4.3 и т.4.5 от настоящото задание правоспособното 

лице изработва проект за изменение на КККР съгласно чл. 51(5) на ЗКИР. Заснемат се 
липсващите обекти на кадастъра, които не са били част от съдържанието на КВС, но са 
задължителна част от съдържанието на КККР - обектите по чл. 23, т. 2 и 3 от ЗКИР – сгради и 
съоръжения на техническата инфраструктура, в които има самостоятелни обекти, вкл. и 
самостоятелните обекти. За нанасянето им в кадастралната карта се изработват проекти по 
реда на ЗКИР. 

 
Б) За отстраняване на несъответствията в границите на поземлените имоти по т.4.4 от 

настоящото задание, правоспособното лице изработва проект за изменение на КККР съгласно 
чл.53.б(2) от ЗКИР.  

Проектът се изработва въз основа на данните от: 
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- одобрени КККР по реда на § 33 от ПЗР на ЗИД на ЗКИР (обн. ДВ бр. 57 от 2016 г.) в 
цифров вид предоставени по т. IV.3; 

- геодезическите измервания, извършени от изпълнителя. Имотните граници за обекти, за 
които съществуват нормативно определени изисквания за сервитути и отстояния, следва да се 
определят чрез допълнителни построения от геодезически определените топографски 
елементи на тези обекти; 

- от материалите и данните предоставени по т. ІV. 5.  
 
Правоспособното лице изработва карта на контактната зона за територията, в чийто 

обхват попадат имотите, засегнати от установената явна фактическа грешка. Картата на 
контактната зона представлява съвместено изображение на данните за границите на имотите, 
получени от геодезически измервания и/или от материалите и данните по т. ІV. 5 и от 
кадастралната карта.  

Явната фактическа грешка се констатира, когато се установят разлики в координатите на 
подробна точка от граница на поземлен имот, определени от кадастралната карта и чрез 
геодезически измервания и/или въз основа на данните и материалите, предоставени от 
ведомства, общини и други юридически лица, по-големи от допустимите стойности  в 
абсолютното положение на подробната точка (ΔS) и в разстоянието между две подробни точки 
(∂S) за неурбанизирани територии: 

 а) за точки от трайно материализирани граници на поземлени имоти, на масивни сгради 
и на съоръжения на техническата инфраструктура ΔS <= 60 сm и  ∂S <= 40 cm;  

б) за точки от нетрайно материализирани граници на поземлени имоти ΔS <= 120 сm и  
∂S <= 80 cm;  

 
Считам, че тъй като в случая на проверка подлежат имотни граници определени от 

линейни и площни обекти с естествен или изкуствен произход критерият за допустими 
стойности на разлики в разстоянието между две подробни точки (∂S) е неприложим тъй като в 
определението на ЯФГ се посочват „разлики в координатите на подробни точки“! От друга 
страна при геодезическите работи за заснемане на линейните обекти е трудно определимо на 
място кои характерни подробни точки от тях са използвани при формиране на имотни граници 
в КВС (КК). Това може да доведе до геодезическо определяне на подробни точки по линейните 
обекти, които се разминават значително с точките от КВС (КК), определящи имотните 
граници, но в същото време са в близост до отсечките на имотните граници и следователно 
разминаванията им не  водят до ЯФГ. Поради това предлагам следното допълващо уточнение: 

В случаите, когато подробна точка от границата на поземлен имот, определена чрез 
геодезически измервания и/или въз основа на данните и материалите, предоставени от 
ведомства, общини и други юридически лица, не попада в близост до идентична подробна 
точка от кадастралната карта, но е в близост и явно се асоциира с линеен елемент от имотната 
граница, критерият за допустима стойност в абсолютното положение на подробната точка (ΔS) 
следва да се определя до най-близката точка от линейния елемент в кадастралната карта 
(петата на перпендикуляра от подробната точка до отсечката). 

   
 Въз основа на картата на контактната зона се изработва проект за изменение на 

кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти. Обхватът на проекта 
включва всички поземлени имоти, засегнати от установената явна фактическа грешка. 

 Извършва се анализ за всеки засегнат имот и се предлага начин за отстраняване на ЯФГ 
чрез проект за преразпределение на поземлените имоти или обезщетяване, като се изразява 
становище относно начина на обезщетяване: 
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- по реда на чл. 10б, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 
(ЗСПЗЗ), съответно по чл. 6 и § 8 от Преходните и заключителните на разпоредби на ЗВСГЗГФ 
или  

- по ред, определен в закон - в случай на непроведени отчуждителни процедури, 
установено въз основа на предоставените материали и документи от ведомства, общини и 
други юридически лица.  

 
Изработва се списък на засегнатите имоти и предложения за отстраняване на явната 

фактическа грешка по реда на чл. 47 от наредбата по чл. 31 от ЗКИР.  В списъка на засегнатите 
имоти се включват и данните от анализа. Същият се изработва съгласно Приложение 1 и 
съдържа идентификаторите (стар и нов) на засегнатите поземлени имоти, имената и адресите 
на собствениците, площта на територията, за която се дължи обезщетение, предложение за 
реда за обезщетяване - на основание чл. 10б, ал. 1 от ЗСПЗЗ, съответно по чл. 6 и § 8 от 
Преходните и Заключителните разпоредби на ЗВСГЗГФ, или се дължи обезщетение в случай 
на отчуждаване, основание за предложението.  
  Проектът за изменение на кадастралната карта за отстраняване на явната фактическа 
грешка съдържа данни за всеки имот -  площта на територията, за която се дължи 
обезщетение....................  
  Проектите за изменение на кадастралната карта и геодезическата основа се създават в 
приетата и дефинирана за страната Българска геодезическа система 2005 – Кадастрална 
координатна система 2005. 

 
 
VІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДСТАВЯНИТЕ МАТЕРИАЛИ 
 

Материалите се предават в цифров вид - в три екземпляра на CD (еднократен запис). 
Картата на контактната зона се предава в графичен вид на хартиен носител в един екземпляр, а 
проектите за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри в графичен вид на 
хартиен носител в два екземпляра. Регистрите,  приложенията и анализа се предават в писмен 
вид в един екземпляр при спазване на: 

 - нормативните изисквания, свързани с дейностите по създаване, приемане и поддържане 
на кадастрална карта и кадастрални регистри; 

 - други нормативни актове, писма и указания на АГКК; 
 - измененията в действащата нормативна уредба, които са влезли в сила по време на 

изпълнение на договора. 
 
VІІ. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА РАБОТА 
 

В резултат от извършените дейности, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи следните 
материали и данни: 

1. Доклад за извършените дейности по общини. 
2. Материали и данни за ГММП, съгласно „Инструкция за определяне на геодезически 

точки с помощта на глобални навигационни спътникови системи” и „Указания за създаване и 
приемане на ГММП с използването на глобални навигационни спътникови системи“. 

3. Материали и данни за РГО (при необходимост), съгласно приложение № 5 към чл. 9, 
ал. 2 на Наредба № 19/2001 г. за контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните 
регистри и/или „Инструкция за определяне на геодезически точки с помощта на глобални 
навигационни спътникови системи”, в случай че се създава нова работна геодезическа основа. 

4. Материали и данни за картата на контактната зона за територията, в чийто обхват 
попадат имотите, засегнати от установената явна фактическа грешка, в съответствие с 
изискванията за вида и формата съгласно приложение № 8 от Наредба № 19. 
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5. Материали и данни за изработените проекти за изменение на кадастралната карта и 
кадастралните регистри, включително и схеми на самостоятелните обекти в сгради по етажи - 
в цифров и графичен вид, съгласно чл. 58, ал. 3 от Наредба № 3/2005 г. наредбата по чл. 31 от 
ЗКИР – в необходимия обем.  Проектите за изменение на кадастралната карта се изработват за 
всички поземлени имоти, засегнати от установената ЯФГ, а скици-проект за отстраняване на 
ЯФГ по чл. 53б(6) от ЗКИР се изработват поотделно за всеки имот, засегнат от ЯФГ. 

6. Списък на имотите, засегнати от ЯФГ, съдържащ и резултатите от анализа 
(Приложение 1).  

В цифров вид материалите и данните се предават във формата по чл. 12, т. 5 от ЗКИР. 
 
VІІІ. ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНАТА РАБОТА 
 

Техническите дейности по изпълнение на настоящия договор се контролират и приемат 
по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър, Наредба № 19 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”. Приемането на извършената 
работа става по териториални единици и етапи така, както са възлагани съгласно договора. 

 
IX. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 

Срокът за изпълнение е съгласно заложения в договора.  
 


