КОНСУЛТАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ
1. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНСУЛТАЦИЯТА
Въведение:
Вписването в България на актове относно прехвърляне на вещни права върху
недвижими имоти се извършва в непроменен вид от началото на ХХ век до днес по т.нар.
„персонална“ (поименна) система, при която за съответното лице – прехвърлител, се
открива поименна партида, в която се нанасят данни за извършените от него
прехвърлителни сделки или вписани срещу него искови молби, възбрани и други.
Със Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), в сила от 1 януари 2001 г., се
предвиди създаване на имотен регистър, който съгласно чл. 3, ал. 1 се състои от партидите
на недвижимите имоти, като по този начин държавата започва осъществяването на
публичната политика по преминаване от „персонално“ (поименно) към „поимотно“ (реално)
вписване. С него бе предвидено Имотният регистър да се води и съхранява от нарочно
създадената за тази цел през 2004 година Агенция по вписванията към министъра на
правосъдието.
Преминаването от „персонално“ към „поимотно“ вписване предпоставя цялостно
изграждане на Имотния регистър, разбиран като съвкупност от партидите на отделните
недвижими имоти. Създаването на Имотния регистър съгласно действащата правна уредба
преминава през две фази:
1. откриване на производство по създаване на имотен регистър за отделен съдебен
район, което се извършва със заповед на министъра на правосъдието (по чл. 70 от ЗКИР); и
2. въвеждане на имотния регистър за съответния район, което се извършва със заповед
на министъра на правосъдието (по чл. 73, ал. 1 ЗКИР), след като за територията на района
са били одобрени и влезли в сила кадастрална карта и кадастрални регистри.
1.1.
Към настоящия момент само в седем съдебни района (РС-Балчик, РС-Благоевград, РСКаварна, РС-Добрич, РС-Асеновград, РС-Троян и РС-Несебър) има издадени заповеди по
чл. 70 от ЗКИР от министъра на правосъдието относно откриване производството по
създаване на имотен регистър. Въпреки че първите заповедите са издадени още през 2006
г., в нито един от тези райони не са създадени изцяло (за целия район) нито т.нар.
предварителни имотни партиди (по смисъла на чл. 71, ал. 1 от ЗКИР в редакцията му,
действала до промените, обн. ДВ, бр. 49 от 2014 г.), нито имотни партиди (по смисъла на
чл. 65, ал. 3 от ЗКИР в редакцията след изменението на ЗКИР, обн. в ДВ, бр. 49 от 2014 г. и
последващите изменения), независимо че за голяма част от тези райони са одобрени
кадастрални карти.
Въпреки направените множество промени през годините в ЗКИР и в други нормативни
актове, съдържащи разпоредби, касаещи вписването, отбелязването или заличаването на
вписването на актове относно недвижими имоти в Имотния регистър, на практика такова
вписване не е извършвано никъде на територията на страната до момента, поради липсата
на имотни партиди, създадени по установения от закона ред.
Чрез проследяването и анализа на представянето, прогреса, ефективността и
постигнатите до момента резултати от осъществяването на публичната политика по
преминаване от „персонална“ към „поимотна“ система на вписвания у нас, чрез
изграждането и поддържането на Имотен регистър, се цели прецизното идентифициране на
проблемите в национален контекст и техните първопричини, събирането на достатъчно
количествени и качествени данни, които да позволят извършването на задълбочена
последваща оценка на въздействието на мерките и дейностите, включително на приетото
законодателство в сферата в периода 2015-2020 г. Резултатите и изводите от последващото

оценяване ще дадат базата, върху която следва да стъпят бъдещите идеи за интервенции в
тази област от страна на държавата.
Цели на консултацията:
Целта на обществената консултация е да се съберат достатъчно мнения и данни относно
това какъв е напредъкът на разглежданата публична политика за преминаване от
„персонално“ към „поимотно“ вписване, какви са основните проблеми, възпрепятстващи
реалното изграждане на Имотния регистър, както и какви са техните първопричини –
нормативни, административни, структурни, технологични, информационни или други,
които в продължение на над десетилетие възпрепятстват процеса по създаване на Имотния
1.2. регистър. Генералната цел на консултацията е тя да снабди с достатъчно информация и
мнения на заинтересованите страни извършваната последваща оценка на въздействието,
която се стреми да изследва съотношението между поставените цели и постигнатите
резултати при прилагането на разпоредбите на Закона за кадастъра и имотния регистър и
подзаконовата нормативна уредба, касаещи създаването, воденето и съхраняването на
имотния регистър в Република България за периода от 2015 г. до 2020 г.
Получените приноси от участниците в обществената консултация във формата на
данни, предложения, мнения и препоръки ще бъдат публикувани съгласно т. 1.3.
Консултационен процес:
Срок: обществената консултация се провежда за срок от 30 дни като стартира на 8
февруари 2021 г. и приключва на 10 март 2021 г. Информация за консултацията ще бъде
публикувана на Портала за обществени консултации www.strategy.bg.
Приноси: всички коментари и становища във връзка с обществената консултация
1.3.
следва да бъдат изпратени по електронна поща на следния електронен адрес: ria@ria.bg или
публикувани на страницата на консултацията в Портала за обществени консултации.
Обратна връзка: След приключването на обществената консултация всички
предложения ще бъдат обобщени в справката за отразяване на предложенията, която ще
бъде публикувана на Портала за обществени консултации.
Относими документи и нормативни актове:
Закон за кадастъра и имотния регистър
Наредба № 2 от 2005 г. за воденето и съхраняването на имотния регистър (обн., ДВ, бр.
39 от 2005 г.)
Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри (обн., ДВ, бр. 4 от 2017 г.)
Наредба за условията и реда за създаване, поддържане и ползване на информационните
системи на кадастъра и на имотния регистър, за достъпа до данните в тях и достъпа до
1.4.
данните в други специализирани информационни системи, приета с Постановление № 245
на Министерския съвет от 2020 г. (обн., ДВ, бр. 79 от 2020 г.)
Наредба № Н-4 от 2020 г. за условията и реда за осъществяване на двустранната връзка
и обмена на данни между кадастъра и имотния регистър (обн., ДВ, бр. 103 от 2020 г.)
Решение № 569 на МС от 9 август 2018 г. за приемане на Програма за дейността по
създаването на кадастъра и имотния регистър през 2018 г. и на Отчет за дейността по
създаването на кадастъра и имотния регистър през 2017 г.
Решение № 603 на МС от 15 октомври 2019 г. за приемане на Програма за дейността по
създаването на кадастъра и имотния регистър през 2019 г. и на Отчет за дейността по
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създаването на кадастъра и имотния регистър през 2018 г.
Решение № 719 на МС от 12 октомври 2020 г. за приемане на Програма за дейността по
създаването на кадастъра и имотния регистър през 2020 г. и на Отчет за дейността по
създаването на кадастъра и имотния регистър през 2019 г.
2. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
Неприложимо
3. ВЪПРОСИ ЗА ОБСЪЖДАНЕ
1) Какви според Вас са ключовите причини, препятстващи реалното създаване на Имотен
регистър в България? Според Вас техният характер е по-скоро: 1.1. нормативен, т.е. свързан с
въведената правна уредба в периода 2015-2020 г.; 1.2. административен, отнасящ се до начина на
работа на конкретна институция/администрация; 1.3. структурен, произтичащ от разпределение
на правомощия между компетентните институции и взаимодействието между тях; 1.4.
технологичен, свързан с възприети недостатъчни или неподходящи технологични решения; 1.5.
информационен, отнасящ се до недостатъчното информационно обезпечаване на новите
възможности, които биха се осъществили при наличието на ефективен Имотен регистър или друг?
2) Кои са конкретните проблеми, които са били основните пречки пред изграждането на
Имотния регистър в България?
3) Какви според Вас са основните последици от неразрешаването на проблемите, свързани
с изграждането на Имотния регистър в България и защо?
4) Какви според Вас са последиците от премахването на т.нар. „предварителни имотни
партиди“ по смисъла на чл. 71, ал. 1 от ЗКИР (в редакцията до ДВ, бр. 49 от 2014 г.)? Считате ли,
че то е оказало значими ефекти върху цялостния процес по създаване на Имотния регистър и защо?
5) Какви според Вас са основните рискове, свързани с преминаването от персонално към
поимотно вписване и защо? Смятате ли, че съществуващата нормативна уредба предвижда
адекватни мерки за тяхното предотвратяване и защо?
6) Какво е мнението Ви за съществуващата двуфазна процедура по създаване на Имотен
регистър за отделен съдебен район (чл. 70 ЗКИР и чл. 73 ЗКИР)? Считате ли, че тя може да бъде
оптимизирана и ако да, по какъв начин?
7) Смятате ли, че съществува необходимост от разширяване на правомощията на съдиите
по вписванията при изготвяне на имотните партиди и защо? Ако да, в каква посока?
8) В достатъчна степен ли са синхронизирани според Вас уредбата на Имотния регистър
и уредбата на Кадастъра и осигуряват ли достатъчни предпоставки за безпроблемното създаване
на имотни партиди? Ако не, къде според Вас са най-значимите разминавания и какви са техните
ефекти?
9) Как според Вас биха могли да се разрешат проблемите, препятстващи изграждането на
Имотния регистър в България?
10) Коя според Вас следва да бъде водещата институция, която да поеме лидерството при
разрешаването на проблемите и реалното изграждане на Имотния регистър в България и защо?
Молим Ви, ако имате допълнителни коментари, мнения, информация, данни или
предложения по темата да ги споделите тук: ……………………………………………………………
4. ДОКУМЕНТИ, СЪПЪТСТВАЩИ КОНСУЛТАЦИЯТА
Консултационен документ
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