
Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 

Н А Р О Д Н О  С Ъ Б Р А Н И Е  

Проект 
 
 
 

З А К О Н 
 

за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния 
регистър 

 
(Обн., ДВ, бр. 34 от 25.04.2000 г., в сила от 1.01.2001 г., изм., бр. 45 от 

30.04.2002 г., бр. 99 от 22.10.2002 г., изм. и доп., бр. 36 от 30.04.2004 г., изм., бр. 
39 от 10.05.2005 г., в сила от 10.05.2005 г., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 
1.01.2006 г., изм. и доп., бр. 29 от 7.04.2006 г., изм., бр. 30 от 11.04.2006 г., в 
сила от 12.07.2006 г., бр. 57 от 13.07.2007 г., в сила от 13.07.2007 г., бр. 59 от 

20.07.2007 г., в сила от 1.03.2008 г., бр. 36 от 4.04.2008 г., изм. и доп., бр. 91 от 
21.10.2008 г., изм., бр. 80 от 9.10.2009 г., бр. 19 от 8.03.2011 г., в сила от 

9.04.2011 г., бр. 39 от 20.05.2011 г.) 
 
 
 
 

§ 1. В преходни и заключителни разпоредби се създава § 20: 

„§ 20. В Закона за геодезията и картографията (обн. ДВ. бр. 29 от 
2006г., изм. бр. 57 и 109 от 2007г., бр. 36 от 2008г., бр. 19 и 74 от 2009г., изм., 
бр. 77 от 2010г.) в чл. 24 се създава нова ал. 4: 

„(4) Правоспособността на физическите лица по геодезия, придобита 
при условията и по реда на този закон, се признава за пълна проектантска 
правоспособност по смисъла на Закона за устройство на територията, 
необходима за изпълнението на геодезически дейности и предоставяне на 
услуги в областта на устройственото планиране и инвестиционното 
проектиране.” 

 

 

София, 17.02. 2012 г.    Вносител: 

 

 

 



МОТИВИ  

към Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за горите 

 

Целта на предложеното изменение е да се признае правоспособността на 

физическите лица по геодезия, която се дава от Камарата на инженерите по 

геодезия, за пълна проектантска правоспособност по смисъла на Закона за 

устройство на територията. 

Законът за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното 

проектиране действа от 2003 г. С него бяха учредени Камарата на архитектите 

и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и са определени 

условията за даване на правоспособност в инвестиционното проектиране. 

Законът за геодезията и картографията (ЗГК) е в сила от 2006 г. С него 

беше учредена Камарата на инженерите по геодезия. Съгласно чл. 4, ал. 1 от 

този закон е регламентирано, че плановете за вертикално планиране 

(неразделна част от всеки един инвестиционен проект) са специализирани 

геодезически дейности при устройственото планиране и инвестиционното 

проектиране. 

Съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър (в сила от 2001 г.) 

Агенцията по геодезия, картография и кадастър дава правоспособност на 

физическите и юридическите лица за изпълнение на дейности по геодезия, по 

картография и по кадастър. 

Към настоящия момент се прилагат два режима на регистрация на лица, 

извършващи геодезически дейности. Това поставя в неравностойно и 

несправедливо положение лицата извършващи стопанска дейност в областта на 

геодезията. Изискванията към лицата, изпълняващи геодезически дейности, 

както и критериите, на които те трябва да отговарят не се различават 

съществено, независимо от разликата в: 

- институцията, на която със съответния нормативен акт се възлага 

дейност по проверка и регистрация на лицата, отговарящи на изискванията за 

правоспособност, удостоверяването на фактите по регистрация и сътветно 

отнемането на такава; 

- сферата на работа; 



- нормативният акт, изискващ регистрация на правоспособните лица. 

В този смисъл, е необосновано и излишно да се налага двоен режим на 

регистрация на едни и същи стопански субекти за една и съща стопанска 

дейност. 

Чрез проекта на ЗИД на ЗКИР е предложено изменение и допълнение на 

ЗГК, с което на Камарата на инженерите по геодезия се предоставя право да 

дава на физическите лица правоспособност по геодезия, която е условие както 

при изпълнение на дейностите по кадастъра, така и на геодезическите дейности 

в инвестиционното проектиране. Камарата на инженерите по геодезия е 

професионалната организация на геодезистите и е естествено и задължително 

тя да отговаря за професионалността на лицата, които изпълняват всяка една 

област. 

До този момент геодезистите членуваха в Камарата на инженерите в 

инвестиционното проектиране поради причината, че Камарата на инженерите 

по геодезия нямаше правомощия по отношение на правоспособността. 

Със законопроекта се премахва задължението геодезистите да членуват 

едновременно и в двете камари (и съответно да заплащат членски внос за това). 

Но не се ограничава възможността всеки един специалист по свое желание и 

интерес да членува в която и да е организация. 

Със законопроекта не се засягат никакви други разпоредби в Закона за 

кадастъра и имотния регистър или в Закона за геодезията и картографията, нито 

в Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния 

регистър с № 202-01-12, внесен на 13.02.2012 г. в Народното събрание от 

Министерски съвет. 

Предложения текст няма да окаже влияние върху бюджета или 

бюджетните приходи. 

 

София, 17.02. 2012 г.    Вносител: 

 

 


