
1 

 

Проект 

 

ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ  

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

Д О К Л А Д  

от 

АРХ. ИВАН ШИШКОВ - министър на регионалното развитие и 

благоустройството 

 

Относно: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на 

Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография 

и кадастър, приет с Постановление №242 на Министерския съвет 

от 2016 г. (обн. ДВ, бр. 76 от 2016 г., изм. и доп. ДВ, бр. 39 от 2018 г., 

изм. и доп. ДВ, бр. 54 от 2020 г.) 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,  

 

 На основание на чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет 

и на неговата администрация, внасям за разглеждане и приемане от Министерския съвет 

проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Устройствения 

правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (Обн. ДВ, бр. 76 от 2016 

г., изм. и доп. ДВ, бр. 39 от 2018 г., изм. и доп. ДВ, бр. 54 от 16 юни 2020 г.). 

Агенцията по геодезия, картография и кадастър включва в структурата си 

централна администрация и 28 регионални служби по геодезия, картография и кадастър 

(СГКК). Служителите на АГКК изпълняват дейности по Закона за кадастъра и имотния 

регистър (ЗКИР), по Закона за геодезията и картографията (ЗГК) и по Закона за 

устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК).  
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АГКК е първичен администратор на кадастралните данни, които са в основата на 

електронното правителство. Услугите с кадастрална информация осигуряват процесите 

при устройственото планиране, инвестиционното проектиране, изграждането на 

инфраструктурни обекти, решаването на проблеми при бедствия, опазване на околната 

среда и подпомагат управлението на собствеността. 

 С проекта на Постановление се извършва промяна в структурата на АГКК в 

рамките на съществуващите щатни бройки. Констатирана е необходимост от укрепване 

на административния капацитет на СГКК, предвид натовареността на служителите, 

поради увеличено покритие на територията на страната с кадастрална карта и 

кадастрални регистри (КККР) и съответното увеличение на предоставяните 

административни услуги. Нарасналият обем работа води до високи нива на напрежение, 

стрес и повишен риск за здравето на служителите, както и до случаи на изпълнение на 

услугите след нормативно определените срокове.  

 С предложеният проект на нормативен акт се предвижда оптимизиране на щатния 

състав на АГКК, като от общата и специализираните дирекции на централната 

администрация се прехвърлят 7 щатни бройки към териториалните звена на АГКК – 

службите по геодезия, картография и кадастър. Освобождават се 3 щатни бройки от 

дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, 2 щатни бройки от 

дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, 1 щатна бройка от 

дирекция „Кадастрална и специализирани карти“ и 1 щатна бройка от дирекция 

„Геодезия, картография и кадастър“. Намаляването на персонала в посочените дирекции 

се обуславя от направените структурни промени през 2020 г. и последвалата 

оптимизация на работните процеси. Промяна в експертния и управленския състав в 

дирекциите доведе до по-добра организация на работата и висока ефикасност при 

нейното изпълнение. 

 По-голяма част от дейностите при създаване и поддържане на кадастралната 

карта и кадастралните регистри в актуално състояние, предоставянето на кадастрални 

услуги и кадастрални данни на потребителите, се администрират от служителите в 

СГКК. До настоящия момент 97,03% (107.7 хил. кв. км) от територията на страната е 

покрита с КККР. В изпълнение на Националната програма за развитие „България 2030“, 

Приоритет 9 „Местно  развитие“, мярка: „Покритие с цифров кадастър, топографска база 

данни и геодезическа основа, и усъвършенстване и поддържане на информационните 

системи“, до 2030 г. трябва да се създадат КККР за цялата територия на страната, което 

на годишна база е изработване на КККР за 20 хил. ха. За приемане на изработените 
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КККР, служителите следва да проверяват 5% от поземлените имоти и сградите в 

урбанизирана територия. За териториите с одобрени КККР, дейностите по поддържането 

на кадастралните данни в актуално състояние се изпълняват само от служителите на 

СГКК, което представлява производство на кадастрална информация за 

новопостроените инфраструктурни обекти и сгради, в т.ч. и за изменени граници на 

поземлени имоти.  

 През 2021 г. в АГКК са регистрирани над 750 000 бр. заявления, като всеки 

служител на СГКК е изпълнил средно по 5 000 услуги. За изпълнение на заявените 

услуги се извършват специализирани дейности от служителите в СГКК, преди 

предоставяне на услугата в готов вид на заявителите. Нормативно определените срокове 

за изпълнение на услугите са кратки, което налага бързина и води до по-висока 

административна натовареност.  

 За подпомагане и обезпечаване изпълнението на дейностите по геодезия, 

картография и кадастър се налага увеличаване на административния капацитет на СГКК. 

 Предложението за изменение на Устройствения правилник цели да оптимизира и 

укрепи организационната структура на службите по геодезия, картография и кадастър. С 

увеличаване на персонала на службите по геодезия, картография и кадастър се постига 

по-добра ефективност и ефикасност при изпълнение целите на АГКК - създаване 

кадастър на Република България, подобряване на административното обслужване, 

създаване на геодезически и картографски материали и данни, създаване и поддържане 

на специализираните карти и регистри по ЗУЧК. С повишаване на числения състав на 

СГКК се цели оптимизиране на дейността им, като изпълнението на специализираните 

дейности и административното обслужване на гражданите ще се извършва от по-голям 

брой служители. По този начин ще се намали натовареността на служителите, което ще 

доведе до по-високо качество при изпълнение на дейността, а оттам и на 

удовлетвореност на потребителите на кадастрални услуги. Оптимизирането е с оглед по-

цялостно реализиране на принципите на ефективност, субординация и координация, 

предвидимост, непрекъснато усъвършенстване на качеството и изпълнението на 

дейностите от служителите на СГКК, по начин, който води до постигане на висок 

обществен резултат при възможно най-икономично използване на ресурсите, съгласно 

чл. 2 от Закона за администрацията. 

           С прехвърляне на щатните бройки към службите по геодезия, картография и 

кадастър, териториалните служби ще бъдат обезпечени с необходимите бройки за 

изпълнение на специализираните дейности и административното обслужване на 
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гражданите. С увеличаване на персонала на службите по геодезия, картография и 

кадастър ще се намали обемът от дейности, изпълняван от всеки служител, с което ще се 

понижат високите нива на напрежение и стрес, породени от високата натовареност. Това 

от своя страна ще доведе до повишаване на качеството на извършваните от служителите 

на СГКК дейности по създаване и поддържане на КККР в актуално състояние и 

предоставяне на административни услуги на заинтересованите лица. Услуги, изпълнени 

качествено и в срок, водят до висока степен на удовлетвореност на потребителите на 

кадастрална информация. 

 Предложеният проект на акт оказва въздействие върху държавния бюджет, 

поради което е изготвена финансова обосновка съгласно чл. 35, ал. 1, т. 4, б. „а“ от 

Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. 

Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 3 и ал. 4, изр. първо от Закона за 

нормативните актове по проекта на акт е проведено публично обсъждане, като  проектът 

на постановление, докладът към него, частичната предварителна оценка на 

въздействието и становището на дирекция „Модернизация на администрацията“ на 

Министерския съвет са публикувани на интернет страниците на Министерството на 

регионалното развитие и благоустройството, Агенцията по геодезия, картография и 

кадастър, както и на Портала за обществени консултации за срок от 14 дни. Определен е 

14-дневен срок за предложения и становища, на основание чл. 26, ал. 4, изречение второ 

от Закона за нормативните актове, тъй като промените са спешни и неотложни поради 

необходимостта от своевременното и ефективно обезпечаване на службите по геодезия, 

картография и кадастър. Също така със своевременното извършване на промените ще се 

осигури възможност за успешно изпълнение на посочените по-горе цели.  

С предложения проект на Постановление не се транспонират актове на 

институции на Европейския съюз, поради което не е изготвена и представена таблица на 

съответствието с правото на Европейския съюз.  

Преписката е окомплектована съгласно изискванията на чл. 35 от Устройствения 

правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник 

на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам, Министерският съвет 

да разгледа и приеме предложения проект на Постановление за изменение на 
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Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (Обн., ДВ, 

бр. 76 от 2016 г., изм. и доп. ДВ, бр. 39 от 2018 г., изм. и доп. ДВ, бр. 54 от 16 юни 2020 

г.). 

Приложения:  

1. Проект на Постановление на Министерския съвет; 

2. Финансова обосновка; 

3. Частична предварителна оценка на въздействието;  

4. Проект на съобщение за средствата за масово осведомяване. 

 

 

  МИНИСТЪР: 

     АРХ. ИВАН ШИШКОВ 

 

 
 

 


