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ВъвBpb3Ka C постъпилите B Агенциятапо геодезиякартографияикадастър въпроси
относно поддържанетоHa кадастралната KapTa икадастралните регистриe необходимода
ce имапредвидследното

1. Редът и условията 3a промяна Ha предназначението Ha земеделски земи 3a 
неземеделски нуджи ca определени в глава rreTa OT 3aKoHa 3a опазване на земеделските
земи (3033) и Правилника за HerosoTo прилагане (ITI13033). Съгласно чл. 27, ал. 1 OT 
ППЗОЗЗ3a ВСЕКИ o6eKT, който ce предлагада ce изградиили разширивърхуземеделска
земя ce определя необходимата площадка или Tpace ocseH 3a o6eKTH, свързани c 
noJI3BaHeTo Ha земеделските 3eMH. Необходиматаплощадкаили Tpace 3a изграждане или
разширяванеHa обектавърхуземеделскиземи ce определяc npoeKT Ha ПУПB подробния
устройствен rrnaH, както и в заповедта 3a одобряването му ce дават данни 3a 
предвижданото застрояване 3a приключване Ha процедурата no промяна Ha 
предназначението Ha земеделски земи 3a неземеделски нужди e необходимодаимавлязло
B сила решение Ha комисията no чл. 17, ал. 1 OT 3033. PellleHHeTO BJIH3a B сила след
3arrnamaHe Ha дължимата TaKca no qJI. 30 OT 3033. B pellleHHeTO също ce записва
предвиденото застрояване B зависимост OT видаHa застрояването ce определяитрайното
предназначениеHa територията урбанизиранаHa TpaHcnopTa и T.H. 

2. съгласно чл. 14, ал. 1 от 3aKoHa 3a горите гори и земи OT горския фонд ce 
изключват при промяна Ha предназначението им 3a друг вид територия Трайното
предназначение Ha територията Ce определя B зависимост OT вида Ha предвижданото
застрояване дадено в подробния устройствен план заповедта 3a одобряването му и
решениетоHa комисиятаno чл. 17, Л. 1 OT 3033. 

3. въвBpb3Ka C третия B'hnpoc CMe изпратилипо електроннатаnoma Ha 16 MapT 2009 r. 
oTrosop Ha MPPБ довсичкислужбиno геодезиякартографияикадастър

4. TaKCHTe no Тарифа № 14, които Ce събират B CHCTeMaTa Ha министерството Ha 
регионалното развитиеиблагоустройствотоиот областните ynpaBHTeJIH 3a предоставяне
Ha cnравкииуслугиoT службите no геодезия картография и кадастърca задължителни
независимо отTOBa, дали кадастралната KapTa икадастралните регистри e финансирана OT 
държавата или OT частни инвеститори Таксите 3a предоставяне Ha справкииуслуги ca 
съобразени He само C разходите no създаването Ha кадастралната KapTa и кадастралните
perHCTpH, HO иno нейното обслужване

5. CxeMHTe Ha самостоятелните обекти в сгради ce H3pa6oTBaT no образец съгласно
чл. 33 OT Наредба№ 3 OT 28 април2005 r. Мазетатаи таваните ca неразделна част към
апартаментите Te He ca самостоятелните обекти B сградаи 3a тях He ce H3pa6oTsaT cxeMH. 
Съгласно чл. 35, ал. 3 OT Наредба № 3 OT 28 anpил 2005 r. no искане Ha co6cTBeHHKa 
CXeMaTa Ha самостоятелния o6eKT B сградаможедасъдържаидругиданни OT документа3a 
C06CTBeHOCT или OT кадастралния регистърHa недвижимите имоти и3a тях He ce събира
TaKca. 

6. AKTOBe 3a непълноти и грешки ce съставят 3a o6eKTH Ha кадастъра които ca 
съществували към MOMeHTa Ha одобряване Ha кадастралната KapTa и кадастралните
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регистриHO no някаквипричиниHe Ca отразениB тях. ИзменениятаB кадастралнатаKapTa 

3a такиваo6eKTM ce одобряватсъсзаповедno чл.54, ал. 1 oT ЗКИР

Поддържането B актуално състояние Ha кадастралната KapTa и кадастралните

регистрисъгласночл.51, ал. 1 OT 3KI1P, включителноno чл. 52, ал. 4 OT ЗКИРHe изискват

съставяне Ha aKT 3a непълнотии rpelliKH и 3a тях He ce издаватзаповеди3a одобряване Ha 

изменениятаB кадастралнатаKapTa. 
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