
СТАНОВИЩЕ 

от д-р инж. Иван Калчев, Председател на СГЗБ 

ОТНОСНО:  Проект за Наредба за предоставяне на услуги от кадастралната карта и  
  кадастралните регистри 

на Министерство на регионалното развитие и благоустройството 
 

  Настоящото становище е съставено въз основа на подробно запознаване и анализ на 
представения проект за Наредба за предоставяне на услуги от кадастралната карта и 
кадастралните регистри (КККР), публикуван на интернет страницата на Агенцията по 
Геодезия, Картография и Кадастър (АГКК) за обществено обсъждане. 
 

Към представени проект за Наредба могат да се посочат следните забележки: 
 

1. Вземайки предвид текстовете на Глава 7, чл.55 (1) от ЗКИР Наредбата би трябвало 
да е с наименование „Наредба за предоставяне на услуги с данни от кадастралната 
карта и кадастралните регистри“. В тази връзка съответно в чл.1(1) и във всички 
следващи текстове посочващи „услуги“ следва да се уточни, че наредбата се 
отнася не принципно за всякакви услуги, а определя условията и редът за 
заявяване и предоставяне на услуги с данни от кадастралната карта и регистри от 
АГКК съгласно чл.55 от ЗКИР; 

2. В чл.2(2) изрично се уточнява, че за изпълнение на услуга чрез отдалечен достъп  
без да се изискват данни за заявителя се подава заявка. Практически подаването на 
заявка е регламентирано в чл. 6 (1) и се изисква при всяко искане за услуга с данни 
от КККР независимо от формата на заявяване и изпълнение на услугата и не е ясен 
мотива за изричното уточняване в чл.2.(2); 

3. В Раздел II са упоменати групи услуги с данни от КККР, като резултатите за част 
от тях не представляват официални документи и справки както е посочено в чл.3 и 
не съответстват на официалните документи, регламентирани в чл.55.(2) на ЗКИР. 
Например търсенето на информация, разглеждането на данни от източниците по 
чл.4 и каталога на данните и услугите с тях не биха могли да се класифицират като 
официални документи и справки, както става видно и от подробното им описание 
в чл.10.. Редица дейности и кадастрални услуги извършвани от АГКК не водят 
като резултат до официални документи и справки – нанасяне на настъпили 
промени в кадастралната карта (КК), нанасяне на установени непълноти или 
грешки, на нови схеми на самостоятелни обекти на собственост в КККР, както и 
настъпили промени в КРНИ. Такива противоречия следва да се избегнат като е 
необходимо да се разграничат по-ясно: 

a. дейностите, извършвани от АГКК за създаване и поддържане на КККР и 
предоставяне на услуги с данни от КККР; 

b. функционалността на кадастралната административна информационна 
система (КАИС); 

c. резултатите от услугите с данни от КККР. 
4. В чл.4, т.4 като източник на данни за услуги се споменава „информационно-

административната карта“ – нещо, което не е известно в правния мир на 
кадастъра! Ако се е имало предвид КАИС, то информационната система е средата 
за организиране и използване на данните, а не представлява източника на данни. 

5. В чл.5 и по-нататък в текста се говори за „обекти“ при заявяване на услуги. 
Определения в ЗКИР обект на кадастъра е поземлен имот, което следва да се 



използва вместо общото „обект“. Не е ясно какъв номер се предвижда в чл.5, т.1. 
освен идентификатора, както и какви други характеристики за еднозначно 
определяне на „обектите“ в чл.5, т.4 могат да се използват за указване на имота, 
предмет на заявка за услуга с данни от КККР; 

6. Не е уместно в Наредба на МРРБ да се прави опит за регламентиране на 
задължения на доставчика за начина за предоставяне на препоръчани пратки, 
какъвто е направен в чл.6(3). 

7. Не е ясно за какъв договор става дума в чл.8(2), както и в чл. 38(2). 
8. В чл.12(3) се предвижда АГКК на издава удостоверения по чл.54а ал.2 от ЗКИР за 

съоръжения, които не са обект на КК, което не е регламентирано като право или 
задължение на АГКК по закон! В утвърдения образец за удостоверение по 
чл.54а(3) на АГКК се предвижда да се вписва идентификатор на обекта, нанесен в 
КК, което в случай че съоръжението не е обект на КК няма как да се изпълни! В 
такъв случай са неясни както данните, подлежащи на отразяване, така и  
предвидената процедура за обвързване на задълженията на АГКК за издаване на 
удостоверение с предоставяне на данните на общинската администрация. 

9. Регламентираните условия в чл.15(1) следва да са предмет на ЗКИР, а не на 
Наредба за предоставяне на услуги с данни от КККР! 

10. С цел облекчаване на административната тежест върху потребителите на услуги с 
данни от КККР следва в края на чл.19(3) да се добави и следния текст: „ , както и 
такива, които друго звено от държавната или общинската администрация 
предоставя в цифров вид или са част от публичен електронен регистър.“. 

11. Предвидената кореспонденция в чл.30(2)-(3) между Министъра на земеделието и 
храните и Изпълнителния директор на АГКК не отговаря на изискванията за 
спазване на официалната субординация при кореспонденция между държавни 
ведомства! Същото се отнася и за предвиденото в чл.30(4) и (5) издаване на 
Заповед от Изпълнителния директор на АГКК за оправомощаване и прекратяване 
на правомощия на лица от МЗХ! 

12. Не са обхванати случаите на чл.55(5) и (6) от ЗКИР! 
 
 
 
 
 
 
гр. София      Подпис: 
10.09.2016г.        /д-р инж. Иван Калчев/ 


