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Приложение І  

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

„Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните 

територии землищата на общински центрове гр. Аксаково, гр. Ардино, гр. Бобов дол,  

гр. Карнобат, гр. Кресна и гр. Павликени, и на други населени места в общини Аксаково, 

Белово, Белоградчик, Велинград, Велико Търново, Върщец, Грамада, Добрич-селска, Кресна, 

Кула, Кърджали, Мездра, Монтана, Петрич, Поморие, Сапарева баня, Царево, Черноочене и 

Чупрене“ по 11 (единадесет) обособени позиции: 

Обособена позиция 1: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на 

урбанизираните територии в землищата на с. Генерал Тодоров, с. Кромидово, с. Кулата, с. 

Кърналово, с. Марикостиново, с.Митино, с. Ново Кономлади и с.Рупите, община Петрич, гр. 

Кресна, с. Горна Брезница, с.Долна Градешница, с. Ощава, с. Сливница и с. Стара Кресна, 

община Кресна, област Благоевград”; 

Обособена позиция 2: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на 

урбанизираните територии в землищата на гр. Карнобат, община Карнобат, с. Бата, с. Белодол, 

с. Габерово, с. Гълъбец, с. Дъбник, с. Козичино, с. Косовец, с. Порой и с. Страцин, община 

Поморие, с. Бродилово, с. Българи, с. Кондолово, с. Кости и с. Фазаново, община Царево, 

област Бургас“; 

Обособена позиция 3: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на 

урбанизираните територии в землищата на гр. Аксаково, с. Въглен, с. Генерал Кантарджиево, 

с. Доброглед, с. Долище, гр. Игнатиево, с. Изворско, с. Климентово, с. Куманово, с. Орешак, с. 

Припек и с. Слънчево, община Аксаково, област Варна“. 

Обособена позиция 4: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на 

урбанизираните територии в землищата на гр. Павликени, община Павликени, с. Балван, с. 

Ветринци, с. Никюп и с. Хотница, община Велико Търново, област Велико Търново; 

Обособена позиция 5: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на 

урбанизираните територии в землищата на с. Големаново, с. Коста Перчево, с. Полетковци, с. 

Старопатица, с. Тополовец, с. Цар Петрово и с. Чичил, община Кула,  с.Бояново, с. Бранковци, 

с. Водна, с. Медешевци, с. Милчина лъка, с. Срацимирово и с. Тошевци, община Грамада, с. 

Вещица, с. Върба, с. Ошане и с. Праужда, община Белоградчик, с. Горни Лом и с. Долни Лом, 

община Чупрене, област Видин“; 
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Обособена позиция 6: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на 

урбанизираните територии в землищата на с. Боденец, с. Върбешница, с. Горна Бешовица, с. 

Горна Кремена, с. Долна Кремена, с. Кален, с. Крапец, с. Лик, с. Ослен Криводол, с. Старо 

село, с. Цаконица и с. Царевец, община Мездра, област Враца“; 

Обособена позиция 7: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на 

урбанизираните територии в землищата на с. Бранище, с. Врачанци, с. Дончево, с.Овчарово, 

с.Паскалево, с. Плачи дол, с. Победа, с. Полковник Минково, с. Приморци, с. Смолница, с. 

Стефан Караджа, с. Стефаново и с. Стожер, община Добрич-селска, област Добрич“; 

Обособена позиция 8: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на 

урбанизираните територии в землищата на гр. Ардино, община Ардино, с. Глухар, с. Енчец, с. 

Пепелище, с. Опълченско, с.Резбарци и с. Сипей, община Кърджали, с. Габрово, с.Комунига, 

с.Петелово и с. Пчеларово, община Черноочене, област Кърджали“; 

Обособена позиция 9: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на 

урбанизираните територии на с. Паничище и урбанизираните територии в землищата на  гр. 

Бобов дол, община Бобов дол, с. Овчарци, с. Ресилово и с. Сапарево, община Сапарева баня, 

област Кюстендил“; 

Обособена позиция 10: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на 

урбанизираните територии в землищата на с.  Горна Бела речка, с. Горно Озирово, с. Долна 

Бела речка, с. Долно Озирово, с. Драганица, с. Спанчевци, с. Стояново и с. Черкаски, община 

Вършец, с. Безденица, с. Белотинци, с. Благово, с. Доктор Йосифово, с. Долно Белотинци, с. 

Липен, с. Славотин, с. Смоляновци и с. Студено буче, община Монтана, област Монтана“; 

Обособена позиция 11: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на 

урбанизираните територии в землищата на с. Аканджиево, с. Габровица, с. Дъбравите, с. 

Мененкьово, с. Момина клисура и с. Сестримо, община Белово, с. Абланица, с. Биркова, с. 

Бозьова, с. Бутрева, с.Враненци, с. Грашево, с. Горна Дъбева, с. Драгиново, с. Кръстава, с. 

Пашови, с. Рохлева, с. Света Петка, с. Цветино, с. Чолакова и с. Юндола, община Велинград, 

област Пазарджик“ 

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И ЦЕЛ 

Цел на настоящото възлагане е създаване на кадастрална карта и кадастрални 

регистри (КККР) за урбанизирана територия, които отговарят на изискванията на 

Закона за кадастъра и имотния регистър, обн. ДВ бр. 34 от 2000 г., посл. изм. и доп.  

ДВ бр. 44 от 04.06.2019 г. (ЗКИР), подзаконовите нормативни актове по неговото 

прилагане и други нормативни актове, свързани с дейностите по създаване на КККР. 
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Кадастралната карта и кадастралните регистри се създават чрез обединяване на 

данни, които се съдържат в карти, планове, кадастрални планове, приложени подробни 

градоустройствени планове, приложени подробни устройствени планове, регистри и 

друга документация, одобрени по реда на отменения Закон за единния кадастър на 

Народна република България, отменения Закон за териториално и селищно устройство, 

Закона за устройство на територията и от геодезически измервания, които имат 

характер на основни кадастрални данни и отговарят по съдържание и точност на 

изискванията, определени с Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, 

създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри 

(Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.). 

  

 

 

ІІ. ИЗХОДНИ МАТЕРИАЛИ И ДАННИ 

1. Агенцията по геодезия, картография и кадастър чрез Геокартфонд 

предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следните материали и данни за териториалния 

обхват на кадастралната карта: 

 1.1 Когато има създадена Геодезическа мрежа с местно предназначение 

(ГММП): 

1.1.1. Схема и координатен регистър на точките от ГММП в цифров вид; 

1.1.2. Топографско описание на точките в цифров вид - формат PDF. 

 

1.2. Когато се създава нова ГММП 

1.2.1. Схема и координатен регистър на точките от геодезическата основа в 

цифров, текстов и  графичен вид; 

1.2.2. Схема и списък на реперите от Държавната нивелачна мрежа (ДНМ) в 

цифров, текстов и графичен вид; 

1.2.3. Топографско описание на точките и реперите (при наличие);   

1.2.4. Таблица за определяне нормалните височини на точките и указания за 

попълването й. 

1.2.5. Образци на схеми, указания/изисквания за номериране на точките и за 

съдържанието на схемите; 

1.2.6. Образци на регистри за координати и височини, топографски описания, 

съдържание на CD и указания за попълването им; 
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1.2.7. Архивни кадастрални и регулационни планове на населените места в 

цифров вид (при наличие и при поискване от Изпълнителя). 

 

Изходните материали и данни се предоставят в цифров вид, чрез електронна 

поща или чрез приложения за безплатно споделяне на файлове в интернет на указан от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и цитиран в договора за възлагане изпълнението на обществената 

поръчка електронен адрес. Изходните материали и данни се предават в следните 

формати: 

 Схеми, топографски описания или реперни карнети - в PDF или JPG; 

 Координатни регистри и списъци на реперите – в оригиналния формат на 

изготвяне (MS EXCEL) и в PDF; 

 Таблица за определяне нормалните височини и образци по т. 1.2.5. и т. 

1.2.6. - в оригиналния формат на изготвяне (MS EXCEL) и в PDF; 

 Архивни кадастрални и регулационни планове на населените места – в 

TIFF. 

 

Всички останали данни, необходими за изпълнение на дейностите по 

създаване на геодезическата основа се набират от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова 

сметка: 

1. Изходни данни за точки от Държавната GPS мрежа и топографски карти, 

необходими за проучване на геодезическата основа се получават от Военно-географ-

ската служба (ВГС); 

2. Изходни данни за точки от инфраструктурните ГНСС мрежи, получили 

удостоверение за съответствие от АГКК – от съответно избрания оператор на инфра-

структурна ГНСС мрежа. 

2. Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) по 

местонахождение на обекта/тите предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или осигурява 

достъп до следните материали и данни, съгласно справките от Приложение I. ... от 

настоящата документация: 

2.1. Материали и данни за обекта/тите, получени в резултат от договорите  

№ NСB С6 за Оцифряване и анализ на кадастралните планове и регистри на 

урбанизираните територии (ако има такива): 

 Схема на РГО в графичен и цифров вид, регистър с координатите в цифров 

вид, реперни карнети в цифров вид; 
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 Кадастралната информация, получена в резултат от оцифряването на 

кадастралните планове и регистрите към тях за урбанизираните територии; 

 Анализи и доклади от оцифряването; 

2.2. Одобрени КККР по чл. 35 и чл. 35а ЗКИР, и по § 33 от преходните и 

залючителни разроредби (ПЗР) на ЗКИР (обн. ДВ, бр. 57 от 2016 г.) в цифров вид; 

2.3. Материали и данни по чл. 30 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г., 

предоставени от централните и териториални администрации на АГКК по реда и в 

сроковете по § 6, ал. 2 и 4 от ПЗР на ЗКИР; 

2.4. Наличните материали по чл. 54а, ал. 2 ЗКИР на съхранение в СГКК; 

2.5. Данни за точки от ГММП, създадени по възлагане на общини и/или други 

ведомства, които не са предавани в АГКК – Геокартфонд, ако разполага с такива. 

 

3. Службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на 

обекта/тите съдейства за осигуряване на достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до следните 

изходни данни и материали, съхранявани от общинската администрация:  

1. Действащи кадастрални планове - в графичен и цифров вид, преписки с 

неотразени промени и материали по чл. 54а, ал. 2 ЗКИР; 

2. Действащи регулационни планове и частични изменения - в графичен и 

цифров вид; 

3. Документация за урегулирани поземлени имоти с приложена регулация; 

4. Копия от актовете за общинска собственост на поземлени имоти и сгради; 

5. Координати на чупките на граничната линия на действащата регулация. 

 

Забележка: 

1. Материалите и данните от общинската администрация се предоставят за 

ползване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез тристранни протоколи. В протоколите се описват 

условията и изискванията за материалите, които ще се ползват едновременно от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, СГКК и общинската администрация в процеса на изработване на 

КККР; 

2. Предоставените материали и данни се ползват при спазване изискванията на 

Закона за защита на личните данни. 

Всички копия се правят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка.  
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ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва допълнителни проучвания за негова сметка, за 

обектите, за които ще представи оферта.  

 

IІІ. ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА 

КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ 

Процесът по създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри и 

изработените КККР, трябва да отговарят на изискванията на действащата нормативна 

уредба. 

Общият обхват на дейностите и изискванията за създаване на кадастрална карта 

и кадастрални регистри са следните:  

 1. Геодезическа мрежа с местно предназначение (ГММП) 

 За обособени позиции: №№ 1, 2 – за нас. места в община Поморие, 3, 4 - за 

нас. места в община В.Търново, 6 и 10 се използва създадената през 2018 г. и 2019 г. 

ГММП. 

           За обособени позиции: №№ 2 - за гр. Карнобат и нас. места в община Царево, 

4 - за гр. Павликени, 5, 7, 8, 9 и 11 се създава нова ГММП за урбанизираната 

територия  в съответните землища, съгласно изискванията на Инструкция № РД-02-20-

25 от 20 септември 2011 г. за определяне на геодезически точки с помощта на глобални 

навигационни спътникови системи (в сила от 11.10.2011 г., издадена от 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството, обн. ДВ. бр.79 от 11 

октомври 2011 г.), 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” (в сила от 17.08.2012 г., издадена от Министерството на 

регионалното развитие и благоустройството, обн. ДВ. бр.63 от 17 август 2012 г.). 

 ГММП се създава на два етапа – „Проучване и проект за ГММП“ и „Създадена 

ГММП“ като задължително се спазват следните изисквания: 

 1.1. ГММП се създава като пространствена мрежа с плътност 2+Р/85 точки, 

където Р е площта на района в hа, привързана към минимум три изходни точки от 

Държавната GPS мрежа и/или станции от ГНСС инфраструктурните мрежи, получили 

удостоверение за съответствие от АГКК. ГММП за урбанизирани територии с площ 

под 5 ха се създава по преценка на Изпълнителя. 

1.2. Геодезическите координати и височини на точките се определят чрез 

статични ГНСС - измервания в приетата за страната геодезическа система – Българска 
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геодезическа система 2005 (БГС2005), в съответствие с Инструкция № РД-02-20-

25/20.09.2011 г. 

1.3. Нормалните височини на точките се определят чрез геометрична нивелация 

или чрез трансформация на техните геодезически и/или нормални височини (налични в 

Балтийска височинна система) в Европейска вертикална референтна система (EVRS). 

1.4. Преди проектирането на нова ГММП се извършва проучване, което 

включва: проверка и/или уточняване на: физическото състояние на съществуващите 

точки и нивелачни репери; най-подходящите места за новите точки; вида на 

територията и собствеността на имотите, в които се намират точките; достъп до 

точките - наличие на пътища, препятствия, възможности за достигане с моторно 

превозно средство по всяко време на годината; условия за ГНСС измервания и наличие 

на видимост между съществуващите точки. 

1.5. Проектирането на ГММП се състои в предварително избиране, при спазване 

изискванията на Инструкция № РД-02-20-25/20.09.2011 г., на  изходните точки, мястото 

на точките, които я съставляват и векторите, които свързват точките. В проекта 

задължително се включват всички съществуващи точки от ДГМ и ГММП в съответното 

землище, подходящи (удобни) за ГНСС измервания и нивелачни репери от Държавната 

нивелачна мрежа. 

1.6. При необходимост за достигане на необходимата плътност се създават нови 

точки, които следва да отговарят на изискванията, посочени в чл. 19, ал. 1, т. 1 от 

Инструкция № РД-02-20-25/20.09.2011 г., по възможност да са равномерно 

разпределени в/или до 600 m извън урбанизираните територии и от всяка точка на 

ГММП да е осигурена видимост поне към две съседни точки от същата мрежа. При 

невъзможност да се осигури видимост се проектират две трайно стабилизирани точки, 

служещи за ориентация, които се стабилизират и определят като точки от ГММП. 

1.7. Новопроектираните точки от ГММП се стабилизират с бетониран метален 

болт със сферична горна повърхност с гравиран кръст. Бетоновото тяло на точката е с 

размери 0.60 m х 0.60 m х 0.50 m или с размер на горната част в зависимост от този на 

покритието (плочките) в урбанизираните територии. Върху горната повърхност на 

бетоновото тяло на геодезическата точка се изписва номерът на точката. Номерата на 

новопостроените геодезически точки се предоставят от СГКК. 

1.8. Нормалните височини на точките, осигуряващи урбанизираните територии, 

намиращи се в или до 600 m извън тях, се определят в EVRS2007 чрез един от следните 

методи 
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1.8.1. геометрична нивелация ІV клас в съответствие с Инструкция за създаване 

и поддържане на геодезически мрежи с местно предназначение, ГУГК, 1986 г. като: 

а) не се допуска използване на метода на геометричната нивелация, когато в ур-

банизираната територия или в обхват до 5 km около нея липсват поне два нивелачни 

репера от Държавната нивелачна мрежа, в които да се включат нивелачните ходове; 

б) по изключение се допуска включване на нивелачните ходове в точки с 

известни нормални височини, определени по-рано с геометрична нивелация IV клас в 

Балтийска височинна система. Този подход се прилага само в случаите, в които 

разликата в стойностите на нормалната височина на точката, получени чрез 

трансформация в EVRS2007 на геодезическата и известната нормална височина, е в 

диапазона ± 5 cm ; 

1.8.2. височинна трансформация при наличие на достатъчно на брой, равномерно 

разположени на територията, нивелачни репери и/или точки с геометрично определени 

височини, отговарящи на условието по т. 8.1.б. и след одобрение от АГКК. 

1.8.3. при липса на условията, посочени в т. 1.8.1. и т. 1.8.2. - трансформация 

съгласно Инструкция № РД-02-20-12/03.08.2012 г. и при спазване на указанията по т. II. 

1.2.4. за съществуващите точки. 

Не се допуска използването на различни методи за определянето на нормалните 

височини на точките, осигуряващи една и съща урбанизирана територия намиращи се в 

или до 600 m извън нея. 

1.9. Нормалните височини на останалите точки (включени в проект) се 

определят в EVRS2007 чрез трансформация на височините на точките (геодезически 

или нормални в Балтийска височинна система) съгласно Инструкция № РД-02-20-

12/03.08.2012 г.  

1.10. Геодезически измервания за определяне на точки от ГММП не се извършват 

при неблагоприятни метеорологични условия – дълготрайна снежна покривка, ниски 

температури, продължителни дъждове и гъсти мъгли. 

  

2. Работна геодезическа основа (РГО)  

 

Работната геодезическа основа се създава като планова и височинна мрежа, 

отговаряща на изискванията на чл. 23 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.  

За териториите с одобрена кадастрална карта по чл. 35 и чл. 35а ЗКИР в 

съответното землище, по възможност се запазва номерацията на точките от РГО.  
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Определянето на координатите на точките от РГО (измерване и изравнение) за 

цялата мрежа се извършва при спазване на изискванията на глава втора, раздел ІІІ от 

Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. и/или на Инструкция № РД-02-20-25 от 20 

септември 2011 г. за определяне на геодезически точки с помощта на глобални 

навигационни спътникови системи. 

Новопоставените работни точки се стабилизират приоритетно на най-

защитените от унищожаване места.  

 

3. Изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри на 

урбанизираните територии  

3.1. Изработване на КККР 

Службата по геодезия, картография и кадастър съвместно с Изпълнителят и със 

съдействието на общинската администрация организират кампания за разясняване на 

целите, задачите и значението на кадастъра, на правата и задълженията на 

собствениците и носителите на други вещни права на имотите. Изготвят се графици за 

анкетиране и за извършване на геодезическите измервания на имотите. 

Изпълнителят изработва и съгласува със СГКК проект за кадастралните райони 

на територията на кадастралната карта.  

Кадастралната карта и кадастралните регистри се създават въз основа на 

получената от СГКК кадастрална информация за териториите, за които оцифреният 

кадастрален план отговаря по актуалност и точност на Наредба № РД-02-20-5 от 

15.12.2016 г., като с геодезически измервания се заснемат необходимите пресечни 

точки на границите на поземлените имоти (с изключение на точките с приложена 

регулация) и сгради, свързани само с отразяване на променените и новите кадастрални 

обекти. 

За територии, за които няма изработени кадастрални планове или съдържанието 

на съществуващите оцифрени кадастрални планове не отговаря на изискванията за 

актуалност и/или точност по чл. 82 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г., както и за 

тези, за които няма извършена оценка на действащите кадастрални планове по чл. 82 от 

Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. кадастралната карта се създава с геодезически 

измервания като се заснемат всички пресечни точки на границите на поземлените 

имоти и сгради.  

Границите на поземлените имоти се установяват след извършване на анализ на 

данните от геодезическите измервания, получените карти, планове и документи по  
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чл. 30 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. и документите по чл. 41, ал. 2 и 3 

ЗКИР. За имотите с приложена регулация се нанасят границите от регулационния план.  

За всяка подробна точка се попълва съответния код за метод на определянето й, 

съгласно Приложение № 2 от формата по чл. 12, т. 5 ЗКИР. Изработват се схеми на 

самостоятелни обекти в сгради по етажи и в съоръжения на техническата 

инфраструктура, в които има самостоятелни обекти.  

Кадастралният регистър на недвижимите имоти се създава въз основа на 

данните, получени по реда чл. 41, ал. 2 ЗКИР. 

За териториите по § 4, ал. 1 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи (ЗСПЗЗ) се спазват изискванията на чл. 41 от Наредба № РД-02-20-5 

от 15.12.2016 г. 

3.2. Изработване на карта на контактната зона и списък на засегнатите 

имоти  

Картата на контактната зона представлява съвместено изображение на данните 

за границите на имотите, получени при обединяване на данните за границите на 

имотите от източниците по чл. 41, ал. 1 от ЗКИР и от геодезически измервания и 

изчисления на материализирани граници в територията на контактната зона. 

Към картата на контактната зона и списъка на засегнатите имоти се изработва 

предложение за отстраняване на несъответствията в границите на имотите в 

контактната зона, към което се изготвя и списък на новообразуваните имоти и на 

имотите или части от тях, които представляват явна фактическа грешка (ЯФГ) или 

непълнота или грешка. 

Списъкът на засегнатите имоти съдържа: идентификатора на имота и номера от 

предходен план на засегнатите поземлени имоти, имената и адресите на собствениците, 

площта на целите имоти, източника на данни по чл. 41, ал. 1 ЗКИР - за границите им, 

площ и идентификатор на засегнатата част.  

3.3. Проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри 

съгласно чл. 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г., за отстраняване на 

явната фактическа грешка в контактната зона и за отстраняване на непълноти 

или грешки.  

Изпълнителят изработва проект/и за отстраняване на явната фактическа грешка 

за всички засегнати имоти с одобрени КККР за неурбанизирата територия, въз основа 

на решенията на комисията по чл. 47 ЗКИР и за отстраняване на непълноти или грешки. 
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3.4. Коригиране на границите на имотите от урбанизираната територия в 

контактната зона. 

Преди приемането на кадастралната карта и кадастралните регистри по чл. 45 

ЗКИР Изпълнителят коригира границите на имотите от контактната зона в 

урбанизираната територия съобразно решенията, отразени в протокола на комисията по 

чл. 47 ЗКИР.  

 

4. Отразяване на възраженията и настъпилите промени в обявената КККР 

по чл. 46 от ЗКИР 

СГКК, съвместно с Изпълнителят и със съдействието на общинската 

администрация организират медийна кампания (публикации в пресата, телевизионни 

канали и/или радиоизлъчвания) за информиране на собствениците и носителите на 

други вещни права на имотите за приети кадастрална карта и кадастрални регистри с 

цел да се осигури максимална информираност на собствениците на недвижими имоти.  

От приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри по реда на чл. 45 

ЗКИР до приемане на отразените възражения по реда на чл. 48, ал. 3 ЗКИР, 

изпълнителят нанася с проект за изменение в кадастралната карта и кадастралните 

регистри данните, постъпили по реда на § 4, ал. 2 ПЗР на ЗКИР, и измененията в 

недвижимите имоти, възникнали в резултат на решенията на комисията по чл. 47, ал. 1 

ЗКИР. При основателни възражения, за имоти, попадащи в контактната зона, 

Изпълнителят коригира предложението за отстраняване на ЯФГ и проекта за изменение 

на кадастралната карта, одобрена по реда на § 33 от ПЗР на ЗИД на ЗКИР. 

Всички настъпили изменения в периода от приемане на отразените възражения 

по реда на чл. 48, ал. 3 ЗКИР до изтичане на срока по чл. 49, ал. 1 ЗКИР се нанасят от 

службата по геодезия, картография и кадастър въз основа на проект за изменение, 

изработен от Изпълнителя.  

 

 Кадастралната карта се изработва в приетата и дефинирана в чл. 4, ал. 2 от 

Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. Кадастрална координатна система 2005. 

 

5. Отстраняване на дефекти по влязлата в сила КККР  

Отстраняването на непълнота или грешка в кадастралната карта и кадастралните 

регистри, допусната по вина на Изпълнителя, изработил КККР, се извършва 
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безвъзмездно в срока за отстраняване на дефектите, определен съгласно договора за 

изработване на КККР. 

При установяване на дефект, СГКК възлага отстраняването му с писмо до 

Изпълнителя, към което прилага заявлението (съответно постъпилата по служебен път 

информация), придружаващите го документи и материали и данни от одобрените 

КККР. Комуникацията се осъществява по електронен път. Възлагането се извършва не 

по - късно от 3 дни от постъпване на документите в СГКК. В писмото се описва 

констатирания проблем и начина, по който следва да се отстрани. Определя се срок за 

изпълнение, който е до 7 дни, от предаване на заявлението на изпълнителя, а при 

изменения в по - голям обем и сложност не повече от 20 дни. За отстраняване на 

дефекта в КККР, Изпълнителят, извършва геодезически измервания, анализира 

предоставените от СГКК изходни данни и изработва материалите, посочени във 

възлагателното писмо. При установяване на необходимост от допълнителни  материали 

и данни за изпълнение на поставената задача, уведомява СГКК в 3 дневен срок. 

Изпълнителят извършва тези дейности до последния ден от срока за отстраняване на 

дефектите.  

 

ІV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДСТАВЯНИТЕ МАТЕРИАЛИ  

Материалите се предават в цифров вид в два екземпляра на CD (еднократен 

запис), в приетия от АГКК формат и на недеформируема прозрачна основа в един 

екземпляр при спазване на: 

- нормативните изисквания, свързани с дейностите по създаване и приемане на 

кадастрална карта и кадастрални регистри; 

- други нормативни актове, писма и указания, условни знаци, включително и 

измененията по действащата нормативна уредба, ако измененията са влезли в сила по 

време на изпълнение на договора. 

V. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА РАБОТА 

В резултат от извършените дейности по създаване на кадастрална карта и 

кадастрални регистри и ГММП, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи следните 

материали и данни: 
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1. Материали и данни за ГММП в графичен и цифров вид на CD (еднократен 

запис), комплектовани в стандартни папки – класьори, в 2 (два) екземпляра за всеки 

етап, както следва: 

1.1. За етап „Проект на ГММП“: 

 Обяснителна записка;  

 Изходни данни и материали – само на електронен носител;  

 Схема на проучените точки и нивелачни репери и регистър на проучените 

точки и нивелачни репери със статистика;  

 Проект на ГММП, представляващ схема в подходящ мащаб; 

 Схема на привързването на ГММП с точките от ДГМ и/или инфраструктурни 

базови станции; 

 Схема/и на векторите, определящи точките; 

 Проект за геометрична нивелация на точките от ГММП, осигуряващи 

урбанизираните територии, представляващ схема в подходящ мащаб. 

1.2. За етап „Създадена ГММП“: 

 Обяснителна записка;  

 Схема на ГММП;  

 Схема на нивелачните ходове; 

 Топографски описания на новопостроените точки съгласно предоставените от 

АГКК – Геокартфонд образци; 

 Материалите и данните съгласно Инструкция № РД-02-20-25 от 20 септември 

2011 г. за определяне на геодезически точки с помощта на глобални навигационни 

спътникови системи - само на електронен  носител;  

 Регистри с координати и височини, съгласно предоставените от АГКК – 

Геокартфонд образци. 

2. Материали и данни за РГО, съгласно приложение № 5 към чл. 9, ал. 2 на 

Наредба № 19/2001 г. и/или „Инструкция за определяне на геодезически точки с 

помощта на глобални навигационни спътникови системи”. 

3. Материали и данни за изработената кадастрална карта и кадастрален регистър 

на недвижимите имоти в Кадастрална координатна система 2005, включително и схеми 

на самостоятелните обекти в сгради по етажи - в цифров и графичен вид, съгласно 

приложение № 6 към чл. 13, ал. 2 от Наредба № 19/2001 г. 

4. Материали и данни за контактни зони в съответствие с изискванията за вида и 

формата съгласно приложение № 8 от Наредба № 19/2001 г. 
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5. Материали и данни, получени във връзка с чл. 38, ал. 1, т. 3 ЗКИР и чл. 30 от 

Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. 

6. Проекти за изменения в приетите КККР с промените постъпили по реда на § 4, 

ал. 2 ПЗР на ЗКИР, и проекти за изменения на КККР на поземлените имоти в 

контактната зона, възникнали в резултат на решенията на комисията по чл. 47, ал. 1 

ЗКИР. 

7. Отстранени дефекти по влязлата в сила КККР. 

 

VІ. ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНАТА РАБОТА 

Техническите дейности по изпълнение на настоящия договор се контролират, 

приемат и одобряват по реда на ЗКИР, Наредба № 19/2001 г. и изискванията на 

„Инструкция 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” и „Указания за изискванията при приемане на 

Работна геодезическа основа, създадена чрез използване на кинематични ГНСС 

измервания”. 

Дейностите по създаване на ГММП се контролират, приемат и одобряват от 

комисията по чл. 34, ал. 2 от Закона за геодезията и картографията.  

Приемането на ГММП се извършва на 2 (два) етапа – проект на ГММП и 

създадена ГММП (окончателно приемане). 

Окончателното приемане на ГММП се извършва след полска проверка от СГКК.  

 

VIІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Срокът за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри е: 

 Обособена позиция 1: 300 дни; 

 Обособена позиция 2: 390 дни; 

 Обособена позиция 3: 330 дни; 

 Обособена позиция 4: 360 дни; 

 Обособена позиция 5: 390 дни; 

 Обособена позиция 6: 300 дни; 

 Обособена позиция 7: 390 дни; 

 Обособена позиция 8: 300 дни; 

http://intranet.cadastre.bg/sites/default/files/documents/NormAktove/ukazanija_gmmpgnss_end.pdf
http://intranet.cadastre.bg/sites/default/files/documents/NormAktove/ukazanija_gmmpgnss_end.pdf
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 Обособена позиция 9: 270 дни; 

 Обособена позиция 10:  360 дни; 

 Обособена позиция 11:  330 дни. 

и включва необходимото време за създаване на кадастралната карта и 

кадастралните регистри (вкл. РГО и изработване на проекти за изменение на КККР, а за 

обособени позиции №№ 2 - за гр. Карнобат и нас. места в община Царево, 4 - за гр. 

Павликени, 5, 7, 8, 9 и 11 и създаване на ГММП) считано от датата, посочена във 

възлагателно писмо до момента на предаване на материалите за приемане, както и 

времето за отразяване на приетите възражения по чл. 48, ал. 1 ЗКИР. Сроковете за 

провеждане на комисиите за приемане на КККР, за обявяване, процедиране и 

разглеждане на възраженията по чл. 45, 46 и 47 ЗКИР не влизат в срока на изпълнителя 

и са отговорност на АГКК. 

Срокът за отстраняване на дефекти е 2 (две) години, считано от датата на 

влизане в сила на заповедта за одобряване на КККР. 

 

VIІI. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Неразделна част от настоящата Техническа спецификация са: 

- Приложение № 1.3 Поименен списък - срокове за изпълнение на етапи по 

обособена позиция № 1; 

- Приложение № 1.4 Поименен списък - срокове за изпълнение на етапи по 

обособена позиция № 2; 

- Приложение № 1.5 Поименен списък - срокове за изпълнение на етапи по 

обособена позиция № 3; 

- Приложение № 1.6 Поименен списък - срокове за изпълнение на етапи по 

обособена позиция № 4; 

- Приложение № 1.7 Поименен списък - срокове за изпълнение на етапи по 

обособена позиция № 5; 

- Приложение № 1.8 Поименен списък - срокове за изпълнение на етапи по 

обособена позиция № 6; 

- Приложение № 1.9 Поименен списък - срокове за изпълнение на етапи по 

обособена позиция № 7; 

- Приложение № 1.10 Поименен списък - срокове за изпълнение на етапи по 

обособена позиция № 8; 
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- Приложение № 1.11 Поименен списък - срокове за изпълнение на етапи по 

обособена позиция № 9; 

- Приложение № 1.12 Поименен списък - срокове за изпълнение на етапи по 

обособена позиция № 10;  

- Приложение № 1.13 Поименен списък - срокове за изпълнение на етапи по 

обособена позиция № 11; 

 

- Приложение № І.1. - Състояние на кадастралните и регулационните планове 

на урбанизираните територии по обособена позиция № 1; 

- Приложение № І.2. - Състояние на кадастралните и регулационните планове 

на урбанизираните територии по обособена позиция № 2; 

- Приложение № І.3 - Състояние на кадастралните и регулационните планове 

на урбанизираните територии по обособена позиция № 3; 

- Приложение № І.4 - Състояние на кадастралните и регулационните планове 

на урбанизираните територии по обособена позиция № 4; 

- Приложение № І.5 - Състояние на кадастралните и регулационните планове 

на урбанизираните територии по обособена позиция № 5; 

- Приложение № І.6 - Състояние на кадастралните и регулационните планове 

на урбанизираните територии по обособена позиция № 6; 

- Приложение № І.7 - Състояние на кадастралните и регулационните планове 

на урбанизираните територии по обособена позиция № 7; 

- Приложение № І.8 - Състояние на кадастралните и регулационните планове 

на урбанизираните територии по обособена позиция № 8; 

- Приложение № І.9 - Състояние на кадастралните и регулационните планове 

на урбанизираните територии по обособена позиция № 9; 

- Приложение № І.10 - Състояние на кадастралните и регулационните планове 

на урбанизираните територии по обособена позиция № 10; 

- Приложение № І.11 - Състояние на кадастралните и регулационните планове 

на урбанизираните територии по обособена позиция № 11. 

 


