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ПРОЕКТ! 

 

ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ  

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

Д О К Л А Д  

от 

ПЕТЯ АВРАМОВА - министър на регионалното развитие и благоустройството 

 

 

Относно: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и 

допълнение 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. ) 

 

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 и 

допълнение 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.). 

 С проекта на Постановление се извършва промяна в структурата на Агенцията 

по геодезия, картография и кадастър (АГКК) в рамките на съществуващите щатни 

бройки. Предвижда се преструктуриране на специализираната администрация на 

АГКК. Дирекция „Геодезия, картография и кадастър“ се разделя на две дирекции: 

„Кадастрална и специализирани карти“, с обща численост 15 щатни бройки и 

„Геодезия и картография“, с обща численост 15 щатни бройки. Функциите на Дирекция 

„Геодезия, картография и кадастър“ ще бъдат разпределени между двете нови 

дирекции. Промяната се извършва с цел подобряване организацията на работа и 

оптимизиране на дейността на специализираната администрация. Съществуващата към 

момента дирекция „Геодезия, картография и кадастър“ се състои от 39 щатни бройки и 

е отговорна за изпълнението на специализираните дейности по кадастър, по геодезия и 
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по картография. Дейностите са специфични, разнородни и многобройни, поради което 

и поради голямата численост на дирекцията нейното администриране не е достатъчно 

ефективно. След преструктурирането на дирекцията числеността ѝ ще бъде намалена 

от 39 на 30 щатни бройки, с което ще се увеличат бройките на службите по геодезия, 

картография и кадастър. 

Към м. януари 2020 г., територията, за която е преобразувана картата на 

възстановената собственост (КВС) в кадастрална карта (КК), е 96 %. Очаква се в края 

на второто тримесечие на 2020 г. да приключи преобразуването на КВС в КК, в 

резултат на което отпадат задълженията на специализираната администрация по 

изпълнение на тази дейност. Във връзка с това се актуализират и прецизират функциите 

на специализираната администрация. 

Законът за киберсигурност и Наредбата за минималните изисквания за мрежова 

и информационна сигурност създават задължение за административните органи да 

имат в състава си звено по мрежова и информационна сигурност или такъв служител, 

който да е на пряко подчинение на ръководителя на съответния административен 

орган. Също така с Постановление № 254 от 10 октомври 2019 г. на Министерския 

съвет за допълнение на Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за 

определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за 

националната сигурност (обн. ДВ, бр. 81 от 15 октомври 2019 г.), АГКК е обявена за 

стратегически обект от значение за националната сигурност на страната. Всички 

дейности по създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните 

регистри в актуално състояние, предоставянето на кадастрални услуги и кадастрални 

данни на потребителите, са изцяло зависими от функционирането на информационните 

системи на кадастъра -Интегрираната информационна система за кадастър и имотен 

регистър (ИИСКИР) и Кадастрално-административната информационна система 

(КАИС). ИИСКИР и КАИС трябва да отговарят на съвременните изисквания, на ГИС 

системите за предоставяне на данни и електронни услуги, както и на промените в 

нормативната уредба.  

За изпълнение на законовите изисквания се създава длъжността „Служител по 

мрежова и информационна сигурност“, който е на пряко подчинение на изпълнителния 

директор на АГКК и сe определят неговите функции.  

 След извършване на изменението общата численост на АГКК от 417 щатни 

бройки се запазва, като общата администрация на АГКК се състои от една дирекция – 

„Административно - правно и финансово обслужване“ – 33 щатни бройки, 

специализирана администрация, състояща се от дирекция „Кадастрална и 

специализирани карти“ – 15 щатни бройки, дирекция „Геодезия и картография“ – 15 
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щатни бройки, дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ – 15 

щатни бройки, служби по геодезия, картография и кадастър – 334 щатни бройки, както 

и изпълнителен директор, главен секретар, служител по сигурността на информацията 

финансов контрольор и служител по мрежова и информационна сигурност.  

 Предложеният проект на акт не оказва въздействие върху държавния бюджет, 

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

Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. 

Проектът на нормативен акт, докладът към него, изготвената частична 

предварителна оценка на въздействието по чл. 20, ал. 2 от Закона за нормативните 

актове и становището на дирекция „Модернизация на администрацията“ по чл. 30б, ал. 

3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация са 

публикувани на интернет страниците на Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството и АГКК, както и на Портала за обществени консултации, съгласно 

изискванията на разпоредбите на чл. 26 от Закона за нормативните актове и чл. 85 от 

Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. 

Преписката е оформена съгласно изискванията на чл. 35 от Устройствения 

правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. 

Предложеният проект на постановление на Министерския съвет не е свързан с 

транспониране на актове на Европейския съюз, поради което не се налага по акта да 

бъде изготвена справка за съответствие с европейското право. 

Проектът на постановление на Министерския съвет е съгласуван по реда на чл. 

32 - 34 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 

администрация. Направените бележки и предложения са отразени в приложената 

справка. 

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

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

на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам Министерският съвет 

да приеме предложения проект на Постановление на Министерския съвет за изменение 

и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и 

кадастър (Обн., ДВ, бр. 76 от 2016 г., изм. и доп. ДВ. бр.39 от 2018г.).  

 

Приложения:  

1. Проект на постановление на Министерския съвет; 

2. Финансова обосновка, одобрена от министъра на финансите; 
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3. Частична предварителна оценка на въздействието; 

4. Становище от дирекция "Модернизация на администрацията"; 

5. Проект на съобщение за средствата за масово осведомяване; 

6. Таблица за отразяване на становищата от съгласувателната процедура. 

 

  МИНИСТЪР: 

     ПЕТЯ АВРАМОВА 
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Съгласували: 

 

Заместник- министър: 

инж. ВАЛЕНТИН ЙОВЕВ 

Главен секретар на МРРБ: 

ВЕСЕЛИНА ТЕРЗИЙСКА 

 

Директор на дирекция “Правна“, МРРБ: 

БОЯНКА ГЕОРГИЕВА 

 

Изпълнителен директор на АГКК: 

              инж. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА 

Главен секретар на АГКК: 

   инж. ВЕСЕЛА ТОДОРОВА 

 

Директор на дирекция АПФО,АГКК: 

БОЯН ТЕРЗИЕВ 

 

Началник на отдел „Правен“: 

  ПЕТЪР ЛЕФТЕРОВ 

 

 

 

Съставили: 

 

Главен експерт,  в отдел „Правен“, АГКК: 

       НАДЕЖДА ТАРАНДЖИЙСКА  

      

 

Главен експерт, в отдел „Правен“, АГКК: 

      инж. ГАЛИНА КУЦАРОВА  

 

 


