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Кадастрална карта на гр. София. Качество и приложение на данните. 

 

• На 25.04.2000 г.  в Държавен вестник е 
обнародван Закон за кадастъра и имотния 

регистър (ЗКИР). Това даде началото на 
изработването на кадастрална карта и 

кадастрални регистри (КККР) на населените 
места в България.  



 
 

Кадастрална карта на гр. София. Качество и приложение на данните. 

 • До 2000-та година в България  се изработваха топографски и кадастрални планове, в които 
беше събрана цялата графична информация за населеното място – сгради, огради, 

инфраструктура, наземни елементи на подземната инфраструктура, релеф и др.  
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 Не така стоеше въпросът с кадастралните регистри. Към 
кадастралните планове се прилагаше „разписен списък”, в 
който , в общият случай се попълваха само имена на 
собственици,  като в повечето случаи не  се отразяваше 
правното основание за владеенето на имота. 

С влизане на ЗКИР в сила информацията от съществуващите 
кадастрални планове и регистрите към тях беше разделена 
на два вида карти и регистри: 

- кадастрална карта и кадастрални регистри, показващи 
собствеността върху недвижимите имоти; 

- специализирани карти и регистри, показващи различна 
специализирана информация. 
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 Дейностите по създаване на кадастрални карти и регистри 
се извършват от лица придобили правоспособност по 
силата на ЗКИР или придобили правоспособност по реда на 
законодателството на държава - членка на Европейския 
съюз. 

Недвижим имот - обект на кадастъра е: 

1. поземлен имот; 

2. сграда, включително изградена в груб строеж, както и 
съоръжение на техническата инфраструктура, в което има 
самостоятелен обект; 

3. самостоятелен обект в сграда или в съоръжение на 
техническата инфраструктура. 
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Изходни данни, необходими за създаването на КККР са: 

- Документи, доказващи права на собственост върху 
недвижимите имоти; 

- Действащи и предходни кадастрални, регулационни и 
други планове за територията; 

- Разписни листове към тях; 

- Преписки от общинската администрация за промени в 
кадастралните и регулационните планове; 
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 Първите кадастрални планове на гр. София датират от края на XIX-ти век. Все още в архивите на 
Столична община се съхраняват т.н. Хандриси – кадастрални планове изработени в края на 90-те 
години на XIX-ти век 



Кадастрална карта на гр. София. Качество и приложение на данните. 

В тези години са създадени и първите регулационни планове на гр. София 
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В по-късни години 1930-1950 се изработва нов кадастрален план на гр. София. Извършено е заснемане 
на изградените сгради, огради и други елементи, които са били предмет на кадастралния план – 
улично осветление, наземни елементи на подземната инфраструктура и др. 
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И в днешни дни, при спор за граници между съседни имоти се използват ръчните скици, изработени 
1930-1950 г., послужили за изработването на кадастралния план  
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 В по-късни години – около 1970-1985 г. за територията на гр. София е изработен нов кадастрален план. 
Технологията за неговото изработване е в общи линии същата. Извършено е заснемане на 
територията. Данните от заснемането се отразяват също в ръчни скици  
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 След 2001 г. е приет Закон за кадастъра и имотния регистър. От тогава започва и изработването на 
кадастралната карта и кадастралните регистри  
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 Една много съществена особеност в урбанизираните територии в Република България е наличието на 
регулационни планове  
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За всяко населено място се изработва Общ устройствен план (ОУП). 
Общите устройствени планове определят преобладаващото 
предназначение и начина за устройство на отделни структурни части на 
териториите, обхванати от съответния план. Те представляват основа за 
цялостното устройство на територията. 
 
Подробният устройствен план (ПУП) се създава на база на общия 
устройствен план за населеното място и конкретизира устройството и 
застрояването на всеки поземлен имот. Регулационните планове спадат 
към подробните устройствени планове.  
 
Кадастралният план съдържа информация за местоположението, 
границите и размерите на недвижимите имоти, а регулационния – как 
тези имоти се урегулират по отношение на уличната мрежа и съседните 
урегулирани поземлени имоти. Първоначално съществува само 
кадастрален план с нанесени имотни граници и граници на сгради. В 
регулационен план се посочват местата на съществуващи и 
новопроектирани улици, терени за обществено обслужване и др.  
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И тъй като регулационен план се изработва на база на кадастрален 
план, то в общият случай дворищно регулационните граници съвпадат с 
кадастралните граници, т.е. с границите на собственост.  

Законът за устройство на територията (ЗУТ) дава необходимите 
механизми за уреждане на собствеността в случаите, когато , било по 
желание на собствениците или поради невъзможност за обособяване 
на самостоятелен урегулиран поземлен имот (УПИ), дворищно-
регулационните граници не съвпадат с кадастралните граници. Тук няма 
да се спираме подробно на тези механизми, само ще отбележим факта, 
че всички такива промени, преминават през допълнителни процедури 
по промяна на кадастралната карта. 
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 Нека приемем, че собствеността е ясна и води началото си от началото на миналия век, какъвто е 
показаният пример 

1945 г. 

1898 г. 
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1992 г. 

1950 г. 
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 Извадка от информационната система на Столична община, на която са показани границите от 
кадастралната карта, изработена през 2016 г. и действащия регулационен план от 1992 г., изработен на 
база кадастрален план около 1980 г.  
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Очевидни са разликите между границите в регулационния план и 
кадастралната карта. 

От това следва, че трябва да се изработи проект за изменение на 
кадастралната карта, съгласно чл. 51, ал.1, т. 2 от ЗКИР – „непълноти или 
грешки“. Ако собственикът на някой от засегнатите имоти подаде 
заявление за издаване на виза за инвестиционно проектиране, най-
вероятно ще получи отказ от страна на общинската администрация, с 
мотив, че е необходимо да бъде процедирано изменение на 
кадастралната карта с цел уеднаквяване на  границите от кадастралната 
карта с тези от регулационния план. 
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Но дали това е така. Без някакъв сложен анализ може да се види, че 
западната граница на УПИ XIV-13 съвпада със западната граница на 
сградата в този УПИ и тази сграда е съществувала в началото на XX-ти 
век. Тук не може да става дума за промяна на кадастралната карта, тъй 
като имотната границата посочена в кадастралната карта, съвпада с 
границата на сградата. От друга страна, съгласно регулационния план, 
дворищно-регулационната линия също съвпада със същата сграда. Но 
при комбиниране на двата плана се получава разлика.  
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КАКЪВ Е ИЗХОДЪТ ??? 
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Тук става дума за една и съща сграда, отразена в различните планове по 
различен начин. Трябва да обърнем внимание на факта, че през 
годините в България са използвани различни координатни системи: 
1930, 1950, (Софийска), 1970 и сега 2005 Кадастрална. На територията 
на Столична община през годините са полагани и координирани 
множество полигонови мрежи (сега работна геодезическа основа). 
Измерванията са извършвани по различни  методи и с различна 
точност. Всичко това е предпоставка за получаване на различни крайни 
резултати, което води до огромни затруднения за собствениците на 
недвижими имоти. 
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Всички районни администрации в гр. София работят и използват 
информационната система СОФКАР, разработена от общинска фирма 
„ГИС София“ ЕООД. Може да се каже, че това е една много добра 
ИНФОРМАЦИОННА система. От нея може веднага да се получи 
информация за това един поземлен имота в каква зона по ОУП попада, 
какви са параметрите на застрояване, дали за него има отреден 
урегулиран поземлен имот и много други. Но тази система е 
информационна, а не система позволяваща извличане на метрични 
данни. Информацията, съхранявана в СОФКАР за имотните граници е 
вярна, дотолкова, доколкото е получена от оцифряване на действащите 
регулационни планове, без да са отчетени данните от кадастралната 
карта, която в общия случай е изработена след регулационния план.  
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Нормативната уредба, която отчита точността на кадастралната карта е 
достатъчно коректна. В чл. 18 от НАРЕДБА № РД-02-20-5  от 15 декември 
2016 г.“ за съдържанието, създаването и поддържането на 
кадастралната карта и кадастралните регистри“ на МРРБ са зададени 
пределните граници на точност, при които може да се приеме, че 
граници посочени в различни планове съвпадат. Потребителите на 
кадастрална информация, не са длъжни да познават тази наредба. 
Задължение на геодезическата гилдия е да предостави на своите 
клиенти точна и коректна информация.  
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Изходът от създадената ситуация може да се търси в две направления: 

 

• Изработване на верни комбинирани скици от правоспособните 
лица, след подробен анализ на собствеността и на съществуващите 
до изработване на кадастралната карта планове; 

• Поетапно създаване на цифров модел на регулационните планове, 
съобразен с кадастралната карта и след анализ на съществуващите 
планове и документи за собственост.  
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Трябва да се има предвид, че изработването на верни комбинирани 
скици е съществено, но временно решение на проблема. Усилията на 
общината трябва да бъдат съсредоточени в изработването на цифрови 
модели на регулационните планове, които да отговарят на изброените 
вече изисквания.  
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Искам да отбележа отново, че не кадастралната карта е тази, която 
създава проблеми в урбанизираните територии. Кадастралната карта 
показва проблемите, а тяхното решение трябва да се търси съвместно 
от общинската администрация и правоспособните лица в интерес на 
собствениците на недвижими имоти.  
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО 


