
Реформата в сферата на кадастъра и имотния регистър започна през 2000 г. със заем 

от Световната Банка. До момента тя не само не е завършила, а се намира в безпътица и е 

силно забуксувала. Причините за трудностите пред кадастъра и имотният регистър са 

поредица от грешни и безпринципни решения след 2009г. Това доведе до отделянето на 

кадастралния и имотния регистър, насилствено преминаване на Картата на възстановената 

собственост (КВС – получена като резултат от реституцията на земята у нас) в Агенцията 

по Геодезия, Картография и Кадастър (АГКК) и служебното й одобряване  за кадастрална 

карта, загуба на доверие в кадастралната информация, а оттам и загуба на доверие в самата 

Агенция. Държа да подчертая, че тези причини са извън АГКК и се дължат изцяло на 

законодателните промени, направени след 2009г. без анализ и без консултации с 

професионалната общност. Ето защо, планираната през 90-те години на миналия век 

реформа в областта на кадастъра се нуждае от нов, съвременен поглед, както от 

професионална гледна точка, през призмата на новите възможности на информационните и 

комуникационни технологии, но така също и в аспекта на обществената чувствителност и 

интерес към защита на собствеността върху недвижимите имоти 

 Системата за кадастър и имотна регистрация се нуждае от сериозна реформа, но 

разбира се, след задълбочен анализ. Мога отговорно да заявя, че от двата основни стълба на 

имотната регистрация, дефинирани в Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) 

имотният регистър определено е слабото звено. За разлика от кадастъра, където е направено 

много (почти цялата територия на страната е покрита с кадастрална карта), имотният 

регистър изостава значително – това е обективното състояние за изминалите над 20 години 

от приемането на ЗКИР. Тук е мястото да се каже, че АГКК изпълни всички свои задължения 

и цели по проект „Кадастър и имотен регистър“ на Световната банка и именно заради това 

проектът беше награден като най-успешен още през 2009г. Поради изключителното 

забавяне и практическата липса на имотен регистър в момента най-големият обществен и 

административен проблем е липсата на възможност за осигуряване на синхрон между 

кадастъра и имотния регистър, както и така и несъстоялото се преминаване от персонална 

към поимотна регистрация на правата върху недвижимите имоти с фундаментално значение 

за промяна във философията на имотната регистрация!  

 Проблеми има не само в имотният регистър и кадастъра! Цялата система на 

регистрация на недвижимата собственост, в т.ч. и нотариалната дейност при изповядване на 

сделки с недвижими имоти се нуждае от сериозни реформи! Една смислено направена 

реформа ще намали значително административната тежест при сделките с недвижими 

имоти и гражданският оборот! 

Ето някои от проблемите: 

- Конфликтът между кадастър и регулации – това е един въпрос, който трябва 

намери решение в Закона за устройство на територията и в Закона за кадастър и 

имотен регистър; 

- Липса на синхрон между кадастъра и имотният регистър и връзка в реално време 

създава сериозни неудобства, както на собствениците на имоти, така и на 

специалистите, работещи в сферата; 



- Начинът на съставяне на нотариалните актове и по-точно описанието на имотите. 

В една голяма част от случаите се преписва описанието на имотите по старите 

нотариални актове и се добавя описание от скицата по кадастралната карта. Това 

води до сериозни недоразумения по отношение на границите на владение; 

- Начинът на регистрация на нотариалните актове от съдиите по вписванията. Без 

подценяване на значението на дейността им може да се посочи факта, че те 

наистина имат само регистрационни функции ! Те не проверяват съдържанието 

на регистрационите документи - нито законът им дава такава възможност, нито 

пък те самите я искат. 

Това са само една малка, макар и съществена част от проблемите.  

 На фона на тази кратка ретроспекция учудващ е факта, че със Законопроекта за 

държавния бюджет на Република България за 2022 г. и предложените там промени се 

предлага създаването на Държавна агенция по вписванията към Министерски съвет (ДАВ), 

в която да се влеят досегашната Агенция по вписванията от Министерство на правосъдието, 

АГКК и Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване, които 

досега са в структурата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 

Фокусирани върху промени в „регистрационната“ администрация текстовете предвиждат за 

председател на бъдещата ДАВ да се назначава юрист, което категорично не кореспондира с 

изискваната експертиза за провеждането на държавна политика в областта на геодезия, 

картографията и кадастъра! С предложените  промени проблемите пред АГКК и имотната 

регистрация не се решават, а напротив - въвеждат се множество нови.  

Един от проблемите, които биха възникнали при евентуалното приемане на 

предложените промени, е нелогичното разделяне на техническите дейности по създаване и 

поддържане на кадастрална карта и кадастрални регистри от обслужването на клиенти с 

данни от КККР, чиито технологичен интегритет е постигнат в изградената и работеща 

кадастрално-административна информационна система. Друг проблем е незачитането на  

значимостта и практическото обезличаване на геодезическите и картографските дейности, 

които са фундаментални за отбраната, икономиката, регионалното развитие и 

инвестиционния процес в държавата. 

Предлаганите промени предизвикват редица въпроси: 

Защо тези промени се предлагат през Закона за държавния бюджет, а не минават 

на обществено обсъждане с отчитане както на експертното становище на засегнатите 

от  професионално заетите в бранша „Геодезия, картография и кадастър“, така и на 

значимия обществен интерес към имотната регистрация и без оценка на 

въздействието?!?!  

Защо се възлага на Агенцията по вписванията да е лидер в този процес, след като 

повече от 20 години от приемането на ЗКИР няма имотен регистър и няма ясна 

концепция как той ще се създава?!?!  



Що за  оксиморон е Съвета по геодезия да е към Държавната агенция по 

вписванията и да се председателствува от председателя на Агенцията, който е 

юрист?!?! 

От заявените административни промени в структурата на Министерски съвет се 

породи надежда, че след преминаване на двете агенции (АВ и АГКК) под 

ръководството на един Вицепремиер ще има някакво подобрение. БЕЗ 

ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ, БАЗИРАЩИ СЕ НА ЗАДЪЛБОЧЕН ЕКСПЕРТЕН 

АНАЛИЗ, КОЙТО ДА ДОВЕДЕ ДО СТРАТЕГИЯ И ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА 

НЕ МОЖЕ ДА ИМА СЕРИОЗНИ И ТРАЙНИ РЕЗУЛТАТИ В СПЕЦИФИЧНА 

ОБЛАСТ!  

Да, НЕОБХОДИМИ СА ПРОМЕНИ, но смислени!  

 

Защо да не се мисли за създаване на структура, която да отговаря за гарантиране на 

правата на собствениците на недвижими имоти (в т.ч. Държавата и общините), да 

определя реда и начина за пълноценно ползване на земята, за устройство на територията, 

да дава разрешение за това и да контролира ползването. Тази структура да отговаря за 

създаването и задължителното ползване на геопространствени данни при изготвяне на 

инвестиционни проекти. 
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