
УТВЪРЖДАВАМ:

Отчет за изпълнение на целите за 2021 г.
Наименование на организацията: Агенция по геодезия, картография и кадастър

Индикатор за целево състояние 
/заложен в началото на 2021 г./

Индикатор за текущо състояние 
/отчетен в края на 2021 г./

1. Предоставяне на пълна
и вярна информация в
регламентираните
нормативни срокове

Обслужване на потребителите на кадастрална 
информация чрез Кадастралната административно 
– информационна система

Лесен достъп до справки и 
услуги относно основните 
кадастрални данни и права 
върху имоти

Предоставена информация през 2021 г.: 
- подадени заявления за извършване на
административни услуги 650 хил бр.;
- общият брой услуги, включени в
заявленията 1,5 млн.бр.;
- заявени от оправомощените по закон
лица услуги с авоматично генерирани
от системата документи (скици, схеми,
удостоверения) от - 600 хил бр.;
- зявени онлайн и предоставени през
КАИС-портала справки 2 млн бр.

Предоставена информация през 
2021 г.:  
- подадени заявления за
извършване на административни
услуги 780 хил бр.;
- общият брой услуги, включени в
заявленията 1,78 млн.бр.;
- заявени от оправомощените по
закон лица услуги с авоматично
генерирани от системата
документи (скици, схеми,
удостоверения) от - 809 хил бр.;
- зявени онлайн и предоставени
през КАИС-портала справки 2,75
млн бр.

напълно постигната цел /100 %/

Сключване на споразумения с общинските 
администрации за подпомагане на службите по 
геодезия, картография и кадастър (СГКК) при 
административното обслужване с кадастрална 
информация за територии с одобрени КККР

Сключени споразумения Сключени споразумения с общинските 
администрации към 31.12.2021 г.: 
- 235 бр., от които 145 бр. обслужват
граждани с КККР;
- 75 бр.- с данни от Геокартфонд

Сключени споразумения с 
общинските администрации към 
31.12.2021 г.: 
- 240 бр., от които 156 бр.
обслужват граждани с КККР;
- 73 бр.- с данни от Геокартфонд

напълно постигната цел /100 %/

Подпомагане на СГКК от Общинските служби по 
земеделие (ОСЗ) извън административните 
центрове на областите при административното 
обслужване на потребителите на кадастрална 
информация за земеделски и горски територии

Подпомогнати от ОСЗ 
СГКК за неурбанизираните 
територии

Администр. обслужване с КККР за 
неурб. терит. от 218 бр. ОСЗ, вкл. 
офисите към тях

Извършено администр. 
обслужване с КККР за неурб. 
терит. от 218 бр. ОСЗ, вкл. 
офисите към тях

напълно постигната цел /100 %/

Подпомагане на СГКК от правоспособни лица при 
административното обслужване на потребителите 
на кадастрална информация за териториите с 
одобрени КККР.

Подпомогнати от 
правоспособните лица 
СГКК за всички територии, 
за които има одобрени 
КККР

Отбелязани в регистъра по чл. 12, т. 8 
ЗКИР 270 бр. правоспособни лица, 
които могат да извършват дейността по 
админ. обслужване

Отбелязани в регистъра по чл. 12, 
т. 8 ЗКИР 260 бр. правоспособни 
лица, които могат да извършват 
дейността по админ. обслужване

задоволително постигната цел /50 и над 50 %/

Създаване на специализирани карти и регистри на 
новообразувани морски плажове

Наличие на  
специализирани карти и 
регистри на 
новообразуваните морски

Специализирани карти и регистри на 
новообразувани плажове - 3 бр. 

Приети са специализирани карти 
и регистри на 3 бр. морски 
плажове

напълно постигната цел /100 %/

Цели за 2021 г. Дейности

3. Документиране на
пространственото
положение и на
техническите

2. Улесняване на достъпа
до услугите на Агенция
по геодезия, картография
и кадастър (АГКК)

Индикатор за самооценка 
1. напълно постигната цел /100 %/
2. задоволително постигната цел /50 и над 50 %/
3. незадоволително постигната цел  /под 50 %/

 Резултат Индикатор за изпълнение

26.1.2022 г.

X
ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА
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Индикатор за целево състояние 
/заложен в началото на 2021 г./

Индикатор за текущо състояние 
/отчетен в края на 2021 г./

Цели за 2021 г. Дейности Индикатор за самооценка 
1. напълно постигната цел /100 %/
2. задоволително постигната цел /50 и над 50 %/
3. незадоволително постигната цел  /под 50 %/

 Резултат Индикатор за изпълнение

Актуализиране на границите на охранителни зони 
"А" и/или "Б" по Закона за устройството на 
Черноморското крайбрежие на 32 бр. землища в 
областите Добрич, Варна и Бургас

Актуализирани граници на 
охранителни зони "А" и "Б"

Актуализирани граници на охранителни 
зони "А" и "Б" на 32 бр. землища 

Актуализирани са границите на 
охранителни зони "А" и "Б" на 41 
бр. землища  

напълно постигната цел /100 %/

Създаване на кадастрална карта и кадастрални 
регистри (КККР) за землищата на 4 бр. общински 
центрове и 11 бр. други населени места в общини  
Долни Дъбник, Костенец и Севлиево 

Одобрени КККР за 
землищата на 2 бр. 
общински центъра и 5 бр.  
други населени места. 
Приети КККР за землищата 
на 2 бр. общински центъра и 
6 бр.  други населени места.

Създаване на кадастрална карта и кадастрални 
регистри (КККР) за урбанизираните територии на 
19 бр. общински центрове и 519 бр. други населени 
места в 51 общини 

Одобрени КККР за 2 бр. 
общински центъра и 86 бр.  
други населени места. 
Приети КККР за 7 бр. 
общински центъра и 206 бр.  
други населени места.
В процес на изработване на 
КККР са 11 бр. общински 
центъра и 305 бр. други 
населени места.

Преобразуване на данните от картите, одобрени и 
поддържани по реда на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ в КККР 

Преобразувана карта на 
възстановената собственост 
в КККР на 3 бр. землища с 
констатирани застъпвания 
на имотни и землищни 

Възлагане създаването на КККР на урбанизираните 
територии на 3 бр. общински центрове и 308 бр. 
населени места в 13 общини 

Открито производство за 
създаване на КККР на 
урбанизирани територии 

Възложени КККР на урбанизираните 
територии на 3 бр. общински центрове 
и 308 бр. населени места в 13 общини 

Проведена процедура, възложено 
създаването на КККР на 
урбанизираните територии на 3 
бр. общински центрове и 292 бр. 
населени места в 10 общини. За 
две обособени позиции 
процедурата е прекратена. 

задоволително постигната цел /50 и над 50 %/

Обявяване по реда на ЗОП на процедура за 
възлагане създаването на КККР на урбанизираните 
територии на 3 бр. общински центрове, както и на 
143 бр. населени места в 17 общини  

Увеличаване броя на 
населените места с КККР

Обявена процедура за възлагане  
създаването на КККР на 
урбанизираните територии на 3 бр. 
общински центрове, както и на 143 бр. 
населени места в 17 общини  

Проведена процедура, възложено 
създаването на КККР на 
урбанизираните територии на 3 
бр. общински центрове и 95 бр. 
населени места в 10 общини. 
Предстои сключване на договор 
за 17 бр.  нас. места в 1 община.  
За една обособена позиция 
процедурата е прекратена, а за две 
позиции, след обжалване, КЗК 
връща за преразглеждане.  

напълно постигната цел /100 %/

задоволително постигната цел /50 и над 50 %/

Площ, покрита с КК към 31.12.2021 г. – 
107 700 кв. км, представляващи 97,0 % 
от територията на страната

   
 

   
 

характеристики на 
обектите по чл. 6, ал. 4 и 
5 от ЗУЧК

Площ, покрита с КК към 
31.12.2021 г. – 107 439 кв. км, 
представляващи 96,79 % от 
територията на страната

4. Увеличаване 
покритието на страната с 
кадастрална карта и 
кадастрални регистри
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Индикатор за целево състояние 
/заложен в началото на 2021 г./

Индикатор за текущо състояние 
/отчетен в края на 2021 г./

Цели за 2021 г. Дейности Индикатор за самооценка 
1. напълно постигната цел /100 %/
2. задоволително постигната цел /50 и над 50 %/
3. незадоволително постигната цел  /под 50 %/

 Резултат Индикатор за изпълнение

5. Усъвършенстване на 
законовата и подзаконова 
нормативна уредба в 
областта на кадастъра

Създаване и актуализиране на подзаконови 
нормативни актове по ЗКИР 

Изменение на подзаконови 
нормативни актове Приета Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба № РД-02-20-5 
от 2016 г. за съдържанието, създаването 
и поддържането на кадастралната карта 
и кадастралните регистри

Приета Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № РД-02-
20-5 от 2016 г. за съдържанието, 
създаването и поддържането на 
кадастралната карта и 
кадастралните регистри (Обн. ДВ. 
бр. 72 от 31.08.2021 г.)

напълно постигната цел /100 %/

Извършване на мареографни измервания на нивото 
на Черно море и обработката им

Налични данни за 
среднодневни, 
средномесечни и 
средногодишни нива на 
Черно море

Налични данни за 2020 г. за 
мареографна станция Варна

Налични данни за 2020 г. за 
мареографна станция Варна

напълно постигната цел /100 %/

Контрол на координатите на базовите станции на 
инфраструктурните ГНСС мрежи, получили 
удостоверение за съответствие

Налични данни за 
стабилността на базовите 
станции на 
инфраструктурните ГНСС 
мрежи, получили 
удостоверение за 
съответствие

Осъществен контрол за второто 
полугодие на 2020 г. и първото на 2021 
г. за 4 инфраструктурни ГНСС мрежи, 
получили удостоверение за 
съответствие

Осъществен контрол за 2020 г. и 
първото полугодие на 2021 г.  - 
пълни данни за 3 от мрежите и 
частични за 4-тата

задоволително постигната цел /50 и над 50 %/

Преизмерване на линии от Държавната нивелачна 
мрежа - I клас

Сключени договори за 
измерване на нивелачни 
линии от ДНМ I клас.

Сключени 3 бр. договора за измерване 
на нивелачни линии от ДНМ I клас.

Сключени 3 бр. договора за 
измерване на нивелачни линии от 
ДНМ I клас.

напълно постигната цел /100 %/

Създаване на цифрова ЕТК Подготвена документация 
за провеждане на процедура 
по ЗОП за реализиране на 
пилотен проект за създаване 
на цифрова ЕТК за част от 
териротията на страната

Подготвена документация за 
провеждане на процедура по ЗОП за 
реализиране на пилотен проект за 
създаване на цифрова ЕТК за част от 
териротията на страната

Подготвени техническо задание и 
методика за оценка - част от 
документация за провеждане на 
процедура по ЗОП за възлагане 
създаването на цифрова ЕТК за 
част от териротията на страната

задоволително постигната цел /50 и над 50 %/

Поддържане в актуално състояние на електронен 
регистър и цифров архив на съхраняваните 
геодезически, картографски и кадастрални 
материали в Геокартфонд 

Наличен елктронен 
регистър и налична напълно 
структурирана цифрова база 
данни на материалите и 
данните, съхранявани в 
Геокартфонд и мозайка от 
к.л. на ЕТК 1:5000

Допълнен, в т.ч. с новопостъпили 
материали и данни, и поддържан в 
актуално състояние ЕАГ и изцяло 
коригирана мозайка от ЕТК 1:5000

Допълнен, в т.ч. с новопостъпили 
материали и данни, и поддържан в 
актуално състояние ЕАГ, в т.ч. 
коригирана мозайка от ЕТК 
1:5000

напълно постигната цел /100 %/

Поддържане на регистъра на географските имена в 
актуално състояние, както и на уеб базираното 
приложение, позволяващо справки и услуги 
свързани с географските имена.

Наличен актуален 
електорнен регистър на 
географските имена и на 
интегрирано в уеб портала 
на АГКК приложение, 
позволяващо справки и 
услуги свързани с 
географските имена

Наличен актуален електорнен регистър 
на географските имена и на 
интегрираното  в уеб портала на АГКК 
приложение, позволяващо справки и 
услуги свързани с географските имена

Наличен актуален електорнен 
регистър на географските имена и 
на интегрираното  в уеб портала 
на АГКК приложение, 
позволяващо справки и услуги 
свързани с географските имена

напълно постигната цел /100 %/

6. Осигуряване на 
геодезически и 
картографски материали 
и данни за осигуряване 
създаването на КККР, 
устройственото 
планиране и 
инвестиционно 
проектиране
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Индикатор за целево състояние 
/заложен в началото на 2021 г./

Индикатор за текущо състояние 
/отчетен в края на 2021 г./

Цели за 2021 г. Дейности Индикатор за самооценка 
1. напълно постигната цел /100 %/
2. задоволително постигната цел /50 и над 50 %/
3. незадоволително постигната цел  /под 50 %/

 Резултат Индикатор за изпълнение

Усъвършенствана 
подзаконова нормативна 
уредба по геодезия и 
картография и по 
подобряване 
административното 
обслужване с геодезически 
и картографски материали и 
данни

Действаща инструкция за създаване и 
поддържане на държавната нивелачна 
мрежа

Действаща инструкция за 
създаване и поддържане на 
държавната нивелачна мрежа

напълно постигната цел /100 %/

Усъвършенствана 
подзаконова нормативна 
уредба по геодезия и 
картография и по 
подобряване 
административното 
обслужване с геодезически 
и картографски материали и 
данни

Проект на Наредба за държавната 
гравиметрична мрежа

- незадоволително постигната цел /под 50 %/

8. Надграждане и 
развитие на 
информационно-
комуникационната среда 
в АГКК и интеграция на 
информационните 
процеси

Надграждането и развитие на информационно-
комуникационната среда в АГКК и интеграция на 
информационните процеси

Развитие на 
специализираните 
информационни системи за 
пространствени данни на 
АГКК

Стартирано изпълнение на дейностите 
по „Развитие на специализираните 
информационни системи за 
пространствени данни на АГКК“ 

Сключен рамков договор със 
системния интегратор 
Информационно обслужване АД, 
в който е заложено изпълнение на 
дейности по „Развитие на 
специализираните 
информационни системи за 
пространствени данни на АГКК“. 
Подготвена техническа 
спецификация

задоволително постигната цел /50 и над 50 %/

7. Усъвършенстване на 
нормативна уредба по 
геодезия и картография и 
по подобряване 
административното 
обслужване с 
геодезически и 
картографски материали 
и данни.

Създаване на подзаконови нормативни актове по 
ЗГК
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Индикатор за целево състояние 
/заложен в началото на 2021 г./

Индикатор за текущо състояние 
/отчетен в края на 2021 г./

Цели за 2021 г. Дейности Индикатор за самооценка 
1. напълно постигната цел /100 %/
2. задоволително постигната цел /50 и над 50 %/
3. незадоволително постигната цел  /под 50 %/

 Резултат Индикатор за изпълнение


	отчет цели 2021

