
06 ноември 2020 г., гр. София 



2000 година 

• На 25 април, в ДВ бр. 34, на основание Указ № 119 от 21.04.2000 г., е 

обнародван Закон за кадастъра и имотния регистър    

• На 14 август с Постановление № 169 на МС е приет Устройствен 

правилник на Агенцията по кадастър (АК) 

 

 

2001 година 

• На 1 януари влиза в сила Законът за кадастъра и имотния регистър   

• На 11 май с Решение № 326 на МС е приета Дългосрочна и годишна 

програма за дейността по създаването на кадастъра и имотния регистър 

за периода 2001-2015 г., на основание чл. 94, ал. 2 от ЗКИР 

• Приети подзаконови нормативни документи: 

 Наредба № 3 за водене и съхранение на регистъра на лицата, правоспособни да 

извършват дейности по кадастъра; 

 Наредба № 14 за съдържанието, създаването и поддържането кадастрална карта и 

кадастрални регистри; 

 Наредба № 15 за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижими 

имоти в кадастъра; 

 Наредба № 19 за контрол и приемане на КККР 

• На 2 октомври с Указ № 217 се обнародва приетият от ХХХІХ НС на 28 

септември 2001 г. Закон за ратифициране на Споразумението за заем 

4619-0 BUL (проект „Кадастър и имотна регистрация”) между Република 

България и Международната банка за възстановяване и развитие 

НАЧАЛОТО ….. 



Развитие на АГКК ….. 

2006 година 

 

• На 7 април в ДВ бр.29 е обнародван Закон за геодезията и картографията 

със закона АК се преобразува в Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) 

 

 

 

 

 

• През месец май стартира Проект за изграждане на Информационната система за 

кадастъра и имотния регистър (ИСКИР)  

 

 

    

 

   2008 година 

 

• На 1 януари влиза в сила Закон за устройството 

на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) 

 

 

 

 



• Местоположение, граници и площи 
на недвижимите имоти – поземлени 
имоти, сгради и самостоятелни обекти 
в сградите - апартаменти, магазини, 
гаражи, ателиета; 

 

• Данни за собствениците на имоти; 

 

• Данни за актовете въз основа, на 
които се черпи правото на собственост; 

 

• Данни за другите вещни права върху 
недвижимите имоти; 

 

 

 

Информацията се създава, актуализира 
и съхранява в цифров, графичен и писмен 
вид. 

 

Цели на кадастралната карта 



Архитектура 2008 година Архитектура на 2014 година 

Regional Level  

– 28 GCCO 

Информационна система на кадастъра   



Основни промени в ЗКИР 

• изм. и доп. ДВ. бр.49 от 2014г. 

 Официалните документи издават от началника на СГКК или от оправомощени от изпълнителния 

директор на АГКК служители за територията на цялата страна 
 

 Официални документи и справки могат да се издават чрез отдалечен достъп до информационната 

система на кадастъра 
 

 Скиците и схемите, предоставени чрез отдалечен достъп на нотариусите, необходими за нуждите 

на нотариалното производство, имат силата на официален документ 
 

• изм. и доп. ДВ. бр.57 от 2016г. 

 В тримесечен срок от влизането в сила на този закон производството по създаване на КККР за 

неурбанизирани територии се смята за открито за всички землища, за които не е издадена заповед 

по чл. 35, ал. 1 от ЗКИР 

 ОСЗ подпомагат СГКК извън административните центрове на областите при административното 

обслужване 

 АГКК може да сключва споразумения с общини за съвместно обслужване на потребителите  

 

• изм. и доп. ДВ. бр.41 от 2019г. 

 проект за изменение в кадастралната карта се изработва в цифров вид и се подава   по 

електронен път 

 правна възможност, правоспособните по кадастър лица да подпомагат СГКК при 

административното обслужване  



Покритие на територията на страната с  

кадастрална карта през годините  

Октомври 2017 г. Покритие  36 %   Октомври 2014 г. Покритие 18 %   

Октомври 2020 г. Покритие  96  %   

Октомври 2018 г. Покритие 70 %   



• Попълване на електронно заявление за 

услуга към АГКК;  

• Получаване на крайния резултат в 

електронен вид в КАИС или на хартия в 

избран офис. 

 

Електронни заявления за услуги 

към СГКК в КАИС портал 

Администрации, ведомства, 

оправомощени по закон лица 

(ОЗЛ) 

• Търсене на информация в КК по 

имот и по собственик, разглеждане 

на екран на цялата информация от 

КККР 

• Безплатни справки и услуги, 

заявяване и получаване на 

автоматично генерирани скици за 

изпълнение на правомощията им, 

произтичащи от закон. 

• Предоставяне на правомощия за 

административното обслужване с 

кадастрална информация. 



Административно обслужване 





специализирани карти по ЗУЧК  

• 2012 – 2014 г. изработени специализирани карти и регистри на 279 бр. морски плажове, дюните, 

брегоукрепителните и брегозащитните  съоръжение в тях (диги, буни, подпорни стени), 

представляващи територия с обща площ 890 ха. 

 

•  2015 г. приети специализирани карти и регистри на обекти по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК (крайбрежни 

езера, острови, лагуни, лимани, влажни зони, брегоукрепителни и брегозащитни системи и 

съоръжения) 

 

• Определени са охранителни зони „А“ и „Б“ по ЗУЧК за всички землища по Черноморското 

крайбрежие; 

 



Документи в областта на геодезията и 

картографията  
• С ПМС № 153 от 2010 г. се въвежда Българска 

геодезическа система за територията на Република 

България под наименованието „Българска 

геодезическа система 2005“  
 

• Наредба № 2 от 2010 г. за дефиниране, реализация и 

поддържане на Българската геодезическа система 

 

• Инструкция № РД-02-20-25 от 20 септември 2011 г. 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 

 



геодезия и картография … 

•  Наредба № V-12-1720 от 2014 г. за едромащабната 

топографска карта 

 

•  Заповед № РД-13-375/12.12.2014 г. утвърди Система 

от условни знаци за едромащабна топографска карта в 

мащаби 1:5000 и 1:10 000 

 

 

 

 

•  Наредба № РД-02-21-1 от 2015 г. за 

Държавната нивелачна мрежа 

 



Основни дейности - геодезия 

• над 22 000 бр. точки от геодезическата основа, 

определени с ГНСС технологии в  ETRS89 

 

• 2004 г. - преизмерени са 34 от общо 55 

нивелачни линии I клас от Държавната 

нивелачна мрежа 

 

• 2015 – 2016 г. – преизмерени са измерени 4 

първокласни нивелачни линии от ДНМ-IV цикъл 

 
2019 г. – свързване на нивелачните и 

гравиметрични мрежи на Република 

Северна Македония и Република България, 

по три гранични връзки 

 



Закон за Националния Архивен Фонд (ДВ бр. 57 
от 2007 г.)  -  

Геокартфонд става специализиран архив – част 
от Националния архивен фонд 

 

Функции: 
 

  приема и съхранява материали и данни – 
резултат от всички геодезически, картографски и 
кадастрални дейности, възлагани от държавата, 
извършвани в страната от 20-те години на 
миналия век до наши дни 

 предоставя копия от съхраняваните данни и 
материали 
 

      Цели на архива: 
 
 да продължи да се обогатява с материали и 
данни; 

 да улесни достъпа до съхраняваната 
информация; 

 да се превърне в един модерен архив чрез 
използване на новите технологии 

 

 

Геокартфонд 



GNSS точки 

Триангулачни точки   

Геокартфонд портал - Интерактивна визуализация 

 ЕТК М 1: 5 000, КС 1970 

 

 Държавната нивелачна мрежа  

                      I и II клас 

 



Регистър на географските наименования 

• Име на географския обект и 
транслитерация на географското име 

 

• Тип на географския обект (напр. град, 
квартал, скала, река, езеро...) 

• Статус (официално, алтернативно, старо 
име)  

 

• Принадлежност на географския обект, 
обвързаност към по-голяма географска 
единица 

 

• Координати в БГС2005, определящи 
местоположението на географския обект  



http://www.cadastre.bg/news/20-godini-agenciya-po-geodeziya-kartografiya-i-kadastur 



инж. Виолета Коритарова 

 

Изпълнителен директор  

на Агенцията по геодезия, картография и кадастър 

Благодаря за вниманието! 


