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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект


З А К О Н

за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър
(Обн., ДВ, бр. 34 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 45 и 99 от 2002 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 39 и 105 от 2005 г., бр. 29 и 30 от 2006 г., бр. 57 и 59 от 2007 г., бр. 36 и 91 от 2008 г., бр. 80 от 2009 г., бр. 19 и 39 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15, 66 и 109 от 2013 г., бр. 49 и 98 от 2014 г., бр. 61 от 2015 г., бр. 27 и 57 от 2016 г., бр. 58 и 103 от 2017 г. и бр. 42 от 2018 г.)


§ 1. В чл. 8, ал. 2 думите „и за съобщаване на процедури по създаване, поддържане и изменения на кадастъра“ се заличават.
§ 2. В чл. 12  т. 11 се изменя така:
„11. осигурява координацията с централната и териториалната администрация, и с юридическите лица по чл. 32, ал. 1 при осъществяване на дейностите по създаване на специализираните карти и регистри; води регистър на създадените специализирани карти и регистри;“.
§ 3. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Правоспособните лица по ал. 1 могат да предоставят на хартиен носител документите по чл. 55, ал. 2, получени чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра. За предоставените документи се събира таксата, определена в тарифата по чл. 8, ал. 2.“
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Собственик или друго заинтересовано лице може да възложи и на правоспособно лице по ал. 1 изработването на проекти за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, проекти за разделяне и обединяване на недвижими имоти, комбинирани скици за пълна или частична идентичност на границите на поземлен имот, кадастрална карта и кадастрални регистри по чл. 35а.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 4. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „молба“ се заменя със „заявление“.
2. В ал. 2 думата „молбата“ се заменя със „заявлението“.
§ 5. В чл. 20 се правят следните изменения  и допълнения:
1. В ал. 3 думите „се застрахова само за времето на своята дейност по този закон“ се заменят със „сключи застраховка „Професионална отговорност“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Правоспособното лице е длъжно да преминава курс за поддържане и повишаване на професионалната си квалификация на всеки две години след края на годината, в която е придобило съответната правоспособност или е преминало курса.“
§ 6. В чл. 21, ал. 1, т. 5 думите „от този закон“ се заличават и след думата „картографията“ се добавя „и нарушението е повторно“.
§ 7. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Курсовете за поддържане и повишаване на квалификацията на правоспособните лица по кадастър се провеждат по програма, одобрена от Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Курсовете се провеждат от университетите, в които се обучават студенти по професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“, от неправителствените професионални организации в областта на геодезията, картографията и кадастъра и от лица с квалификация и опит за провеждане на обучения в областта на кадастъра.“
§ 8. В чл. 47, ал. 1 думата „ведомства“ се заменя с „централни и териториални администрации“.
§ 9. В чл. 51 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 думите „ведомство или община“ се заменят с „централна или териториална администрация“.
2. В ал. 5:
а) в изречение първо  думите „и в графичен вид“ се заличават;
б) създава се изречение трето:
„Изработеният проект се подава в цифров вид по електронен път.“
§ 10. В чл. 54а  ал. 3 се изменя така:
„(3) Сграда или съоръжение на техническата инфраструктура със самостоятелен обект, както и строежи, които създават зони на ограничения, не се въвеждат в експлоатация, ако обектите на кадастъра не са нанесени в кадастралната карта и кадастралните регистри. Агенцията по геодезия, картография и кадастър предоставя достъп до информационната система на кадастъра на органите, които въвеждат обектите в експлоатация, за извършване на служебна проверка относно наличието им в кадастралната карта и кадастралните регистри.“
§ 11. В чл. 55 се правят следните изменения:
1. В ал. 5 думите „и на общинска служба по земеделие“ се заличават.
2. В ал. 6 изречение първо се изменя така:
„Съдебен орган, административен орган, лице с публични функции или организация, предоставяща обществени услуги, получили електронна скица, схема или удостоверение от кадастралната карта и кадастралните регистри чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра или предоставени им от заинтересовано лице, могат да ги разпечатат и да удостоверят идентичността на съдържанието на оригинала с разпечатаното копие.“
§ 12. Създава се чл. 55а:
„Чл. 55а. (1) Правоспособни лица по кадастър, които са търговци или лица, упражняващи свободна професия, могат да подпомагат службите по геодезия, картография и кадастър при административното обслужване на потребителите на кадастрална информация за териториите с одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри, като предоставят на хартиен носител документите по чл. 55, ал. 2, получени чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра.
(2) Документите по ал. 1, предоставени на потребителите на кадастрална информация от правоспособните лица по кадастър на хартиен носител, имат силата на официален документ.
(3) Дейността по ал. 1, осъществявана от правоспособните лица по кадастър, се извършва при спазване на общите правила, определени с Наредбата за административното обслужване, и се контролира от Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Обстоятелството по ал. 1 се отбелязва в регистъра по чл. 12, т. 8.
(4) Редът и условията за осъществяване и прекратяване на дейността по ал. 1, контролът по ал. 3 и видовете документи, които предоставят правоспособните лица по кадастър, се определят с наредбата по чл. 58, ал. 1.“
§ 13. Създава се чл. 97а:
„Чл. 97а. (1) Правоспособно физическо лице, което наруши за първи път чл. 20, ал. 1 или чл. 25, ал. 1 от Закона за геодезията и картографията, се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв.
(2) Правоспособно юридическо лице или едноличен търговец, което наруши за първи път чл. 20, ал. 1 или чл. 25, ал. 1 от Закона за геодезията и картографията, се наказва с имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв.“
§ 14. В § 1 от Допълнителните разпоредби се създават т. 22 и 23:
„22. „Повторно нарушение“ е нарушение, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид.
23. „Централна и териториална администрация“ са администрациите по смисъла на чл. 38 от Закона за администрацията.“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 15. В Закона за геодезията и картографията (обн., ДВ, бр. 29 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 57 и 109 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 19 и 74 от 2009 г., бр. 77 от 2010 г., бр. 77 от 2012 г., бр. 66 и 109 от 2013 г., бр. 49 и 98 от 2014 г., 
бр. 14 от 2015 г. и бр. 58 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 7:
а) в ал. 4:
аа) в т. 1 думите „поддържа възложените от държавата" се заменят със „създава";
бб) в т. 2 пред думата „поддържа" се добавя „създава и";
б) създава се ал. 6:
„(6) Научното осигуряване, окончателната обработка и анализ на резултатите от измерванията на Държавната гравиметрична мрежа и Държавната нивелачна мрежа се извършват съвместно от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Министерството на отбраната, Геодезическия факултет на Университета по архитектура, строителство и геодезия и от Националния институт по геофизика, геодезия и география при Българската академия на науките.“
2. В чл. 9, ал. 1:
а) създава се нова т. 5:
„5. извършването на нивелачните и гравиметричните измервания на точките от държавната геодезическа мрежа;“
б) досегашната т. 5 става т. 6.
3. В чл. 14, ал. 4 числото „7“ се заменя с „10“.
§ 16. В Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 
2001 г.; изм. и доп., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г., бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53, 77, 82 и 99 от 2012 г., бр. 15, 24, 27, 28, 66 и 109 от 2013 г., бр. 49, 53, 98 и 105 от 2014 г., бр. 35, 61, 62, 79 и 101 от 2015 г., бр. 15 и 51 от 2016 г., бр. 13, 63, 92, 96 и 103 от 2017 г., бр. 21, 28, 55 и 108 от 2018 г. и бр. 1 от 2019 г.), в чл. 177, ал. 1 думите „и документ от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, че е изпълнено изискването по чл. 175, ал. 5“ се заменят с „и посочва идентификатор на обекта на кадастъра, подлежащ на въвеждане в експлоатация“.
§ 17. В тримесечен срок от обнародването на закона в „Държавен вестник” Министерският съвет да направи необходимите изменения, произтичащи от този закон, в Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители.
§ 18. В тримесечен срок от обнародването на закона в „Държавен вестник” министърът на регионалното развитие и благоустройството да приведе подзаконовите нормативни актове по прилагане на Закона за кадастъра и имотния регистър в съответствие с този закон.
§ 19. (1) Законът влиза в сила три месеца след обнародването му в „Държавен вестник”.


(2) Двугодишният срок за преминаване на курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация на лицата, придобили правоспособност по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър до влизането в сила на този закон, започва да тече от влизането в сила на този закон.
§ 20. Навсякъде в закона думите:
1. „Ведомствата, общините“ и „ведомствата, общините“ се заменят съответно с „Централните и териториалните администрации“ и „централните и териториалните администрации“.
2. „Ведомствата и общините“, „ведомствата и общините“ и „ведомства и общини“ се заменят съответно с „Централните и териториалните администрации“, „централните и териториалните администрации“ и „централни и териториални администрации“.
3. „съответното ведомство“ се заменят със „съответната централна администрация“.


Законът е приет от 44-ото Народно събрание на ……………..…... 2019 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Цвета Караянчева)
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М  О  Т  И  В  И

към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър

Целта на изготвения законопроект е да се подобри административното обслужване на потребителите на кадастрални услуги, като се създаде правна възможност за лицата, придобили правоспособност по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), да подпомагат службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК).
В тази връзка предлаганият проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър предвижда следните по-съществени промени:
1. С направените изменения и допълнения на чл. 16, ал. 3 и със създаването на нов чл. 55а се урежда възможността за лица, придобили правоспособност по реда на ЗКИР, които са търговци или упражняват свободна професия, да подпомагат дейността на СГКК, като предоставят на хартиен носител най-търсените официални документи по чл. 55, ал. 2 от ЗКИР – скици на поземлени имоти и сгради, схеми на самостоятелни обекти и удостоверения за наличие или липса на данни. Документите ще бъдат получавани чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра. Предоставяните на потребителите по този ред документи ще имат силата на официален документ, издаден от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК). Правоспособните лица ще предоставят кадастрални услуги на потребителите при спазване на общите правила, определени с Наредбата за административното обслужване. Тази дейност на правоспособните лица ще се контролира от АГКК, като информация относно това, кои правоспособни лица извършват посочените дейности, ще се отбелязва в Регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР. Детайлна уредба на реда и условията за осъществяване и прекратяване на дейността по чл. 55а от ЗКИР и видовете документи, които правоспособните лица ще предоставят, ще се определи в подзаконов нормативен акт – Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 83 от 2016 г.).
Необходимостта от подпомагане дейността на СГКК е следствие от увеличаване на териториалното покритие на страната с кадастрална карта и кадастрални регистри и съответно от нарасналия брой заявления за услуги, изпълнението на които не може да се обезпечи с наличния брой служители.  Към настоящия момент покритието на страната с кадастрална карта и кадастрални регистри е 72 %, а се предвижда до средата на 2019 г. да достигне 90 %.
В СГКК средно дневно се изпълняват около 3700 услуги, или месечно – около 75 000. Общият брой услуги, извършени през 2017 г., е 902 963, като от тях 627 273 са скици, схеми и удостоверения за наличие или липса на данни. От началото на 2018 г. до края на юли 2018 г. извършените от СГКК услуги са 683 696, като от тях броят на скиците, схемите и удостоверенията за наличие или липса на данни е 549 441.
В СГКК, които обслужват по-големи територии и предоставят голям обем от кадастрални услуги, поради недостатъчния брой служители, които да ги изпълняват, се наблюдава забавяне на изпълнението на услугите, спад в качеството на работата и като следствие от това - неудовлетвореност на потребителите. Въпреки последното увеличение на щатната численост на АГКК с 20 бройки, поради голямата натовареност се наблюдава тенденция за увеличаване броя на служители, които напускат. Това е изразено особено много в СГКК – София, която е най-натоварената териториална структура на АГКК и в която ежедневно се изпълняват около 800 услуги, или около 18 000 месечно. Общият брой услуги, извършени от СГКК – София, през 2017 г. е 
216 590 – от тях 126 273 броя са скици, схеми и удостоверения за наличие или липса на данни, а от началото на 2018 г. до края на юли 2018 г. общият брой изпълнени услуги е 135 248, от които 81 039 са издадените скици, схеми и удостоверения за наличие или липса на данни. Извършваните от СГКК – София, услуги са 20 % от общия брой услуги, изпълнявани от всички СГКК в страната. Огромна е натовареността и на службите по геодезия, картография и кадастър в Бургас, Варна и Пловдив.
С измененията и допълненията на ЗКИР (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) беше създадена законова възможност за СГКК да бъдат подпомагани при осъществяване на дейностите по административно обслужване от общинските служби по земеделие и от общинските администрации. Целта на промяната беше да се освободи ресурс, с който СГКК да се съсредоточат в изпълнение на контролните дейности при създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри, както и при поддържането им в актуално състояние.
За 2-годишния период от влизането в сила на изменението на закона тази възможност е реализирана в 224 общински служби по земеделие, в 51 общини на територията на страната и в 8 района на територията на Столичната община. В резултат на извършваната от общините и от общинските служби по земеделие дейност по подпомагане на административното обслужване на СГКК броят на изпълнените услуги от тях представлява 30% от общия брой услуги, предоставени от СГКК. Общинските служби по земеделие и общинските администрации също изпълняват голям обем специфични дейности и за тях изпълнението на тази дейност представлява допълнително натоварване.
Това налага необходимостта да се търсят нови възможности и за част от извършваните административни услуги СГКК да бъдат подпомагани и от други лица.
С направеното изменение се предлага тази законова възможност да се предостави на лица, придобили правоспособност да извършват дейности по кадастър. Правоспособните лица са инженери по геодезия, с образователно-квалификационна степен „магистър“, притежаващи минимум 
2 години професионален стаж в областта на кадастъра. Професията „инженер по геодезия, картография и кадастър“ е регулирана професия. Правоспособните лица и към момента изпълняват сложната, комплексна дейност по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри и по изработване на проекти за поддържането им в актуално състояние. Това е основание да се прецени, че правоспособните лица по кадастър притежават необходимата компетентност да извършват и значително по-леката от техническа и правна гледна точка дейност по административното обслужване на потребителите, като предоставят на хартиен носител част от документите, генерирани от информационната система на кадастъра. За потребителите на кадастрални услуги ще бъдат увеличени местата за заявяване и получаване на услугите, ще се намалят времето и разходите за достъп до услугите.
С направеното предложение за изменение на ЗКИР ще се създаде възможност при желание от страна на правоспособните лица АГКК да бъде подпомагана от тях. В регистъра на правоспособните лица има регистрирани около 2250 физически лица и около 620 юридически лица. С разпоредбата на чл. 55а се дава възможност, а не се създава задължение за правоспособните лица да извършват тази дейност.
Предвижда се правоспособните лица да имат право на достъп до  информационната система на кадастъра, чрез която ще получават следните документи: скици на поземлени имоти, скици на сгради, схеми на самостоятелни обекти в сгради и в съоръжения на техническата инфраструктура и удостоверения за наличие или липса на данни. Документите се изработват автоматично от информационната система на кадастъра. Изработените от системата документи ще бъдат разпечатвани от правоспособните лица и след удостоверяване от тях ще бъдат предоставяни на потребителите на хартиен носител. Правоспособните лица няма да имат права за извършване на изменения на данни в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти. Тези изменения ще се извършват от служителите на СГКК. Служителите на СГКК ще се съсредоточат в изпълнение на контролните си функции, свързани с качеството на създаваните кадастрална карта и кадастрални регистри, контрола върху проектите за изменение на одобрените кадастрална карата и регистри, както и в изпълнение на дейностите, възложени им със Закона за геодезията и картографията, Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, включително в областта на геоинформационните технологии и геоинформатиката.
Документите, изработвани чрез информационната система на кадастъра, ще се получават от правоспособните лица по електронен път, като дължимата за тях държавна такса е определена в Тарифата по чл. 8, ал. 2 от ЗКИР и представлява таксата за електронен документ, т. е. с 30 на сто 
по-ниска от таксата за документ на хартиен носител.
Предложената със законопроекта правна възможност правоспособните лица по кадастър да извършват дейности по административно обслужване ще окаже положително въздействие върху качеството на административното обслужване на потребителите на кадастрални услуги, намаляването на административната тежест и повишаване на качеството на кадастралната карта и кадастралните регистри. С реализирането на тази възможност ще се намали човекопотокът и наличието на опашки в приемните на СГКК, което ще доведе до по-бързото заявяване на услуги. Броят на услугите, които се изпълняват извън нормативно предвидения срок, ще намалее, както и броят на жалбите за неизпълнение или забавено изпълнение на услугите. Ще се повиши качеството на предоставяните услуги. Непълнотите и грешките в кадастралната карта и кадастралните регистри ще бъдат идентифицирани от правоспособните лица по кадастър преди заявяване на услуги за предоставяне на официални документи. Правоспособните лица ще могат да участват директно в административното обслужване на потребителите, като същевременно ще поемат функции да консултират клиентите за процедурите и действията, които следва да се извършват за снабдяване с документ от кадастралната карта и кадастралните регистри.
Служителите на СГКК ще бъдат освободени от част от дейностите по административното обслужване и ще насочат дейността си върху контролните дейности в процеса на създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри, включително при поддържането им в актуално състояние. Броят на проектите за изменение на кадастралната карта, внасяни от правоспособните лица, които не отговарят на нормативните изисквания, ще намалее.
Административната тежест за потребителите на кадастрални услуги, независимо дали това са граждани, юридически лица (включително малките и средните предприятия), ведомства, общини и др., няма да се увеличи, тъй като с предлаганите промени не се въвеждат нови такси и размерът на съществуващите не се увеличава. Правоспособните лица по кадастър, които ще подпомагат СГКК при административното обслужване, няма да получават възнаграждение за това от държавния бюджет.
Реализирането на възможността правоспособните лица по кадастър да извършват дейности по административно обслужване ще доведе и до спестяване време на потребителите на кадастрални услуги, тъй като ще се създадат нови места за достъп до услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри, които са разположени на цялата територия на страната.
Разходите (негативните въздействия) от предложената със законопроекта правна възможност правоспособните лица по кадастър да извършват дейности по административно обслужване, са незначителни. Не съществува риск от неспазване на правилата за административно обслужване от правоспособните лица предвид наличието на контролни функции от страна на АГКК. При липса на интерес от страна на правоспособните лица да подпомагат дейността на СГКК, целта на създадената законова възможност - потребителите да заявяват и да получават услуги и извън приемните на СГКК, няма да бъде постигната. Натовареността на служителите в СГКК ще се запази или ще се повиши и ще се увеличи броят на услугите, изпълнявани извън нормативно предвидения срок, както и на опашките в приемните на СГКК. Ще се влоши качеството на кадастралната карта и кадастралните регистри. Поради натовареността си служителите в СГКК няма да могат да отделят достатъчно време за контролната дейност в процеса на създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри и за поддържането им в актуално състояние, от което ще нарасне напрежението и неудовлетвореността сред потребителите на кадастрални услуги.
2. Въвежда се задължение за лицата, придобили правоспособност по реда на ЗКИР, да поддържат и да повишават професионалната си квалификация. Правоспособните лица се задължават да преминават курсове - на всеки 2 години, след годината, в която са придобили правоспособност или са преминали предишен курс (чл. 20, ал. 4).
Създаването на задължение за поддържане и повишаване на професионалната квалификация на правоспособните лица е гаранция, че те притежават необходимото ниво на познание на нормативната уредба и другите новости в областта на геодезията, картографията и информационните системи, с оглед на практическото прилагане, качествено изпълнение на възложената им кадастрална дейност от държавата или от собствениците на имоти. Това задължение се въвежда с оглед на промяната в нормативната уредба в областта на кадастъра през 2016 г. и констатираните вследствие на това несъответствия с нормативните изисквания в проектите за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, изработени от правоспособните лица, особено в периода 2017–2018 г., както и за предотвратяване на грешки, допускани при изпълнение на процедури по създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри.
Курсовете за поддържане и повишаване на квалификацията на правоспособните лица по кадастър ще се провеждат по програма, одобрена от АГКК. Курсовете ще се провеждат от университетите, в които се обучават студенти по професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“, неправителствените професионални организации в областта на геодезията, картографията и кадастъра и от лица с квалификация и опит при провеждане на обучения в областта на кадастъра. Това е предвидено със създаването на нова ал. 2 към чл. 22 от закона.
В Преходните и заключителните разпоредби е предвидена разпоредба, по силата на която двугодишният срок за преминаване на курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация на лицата, придобили правоспособност по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър до влизането в сила на този закон, започва да тече от влизането в сила на  този закон.
3. Извършва се промяна относно налагането на санкции на лицата, придобили правоспособност по реда на ЗКИР, които при изпълнение на дейността си са нарушили нормативните изисквания (чл. 21, ал. 1, т. 5) и нарушението е повторно.
Съществуващата към момента уредба не дава възможност за налагане на глоба или имуществена санкция като първа стъпка, а се пристъпва директно към най-тежката санкция - отнемане на правоспособност. Дори нарушението да е първо, правоспособното лице трябва да бъде лишено от правото да изпълнява дейността, за която е придобило правоспособност. От влизането в сила на ЗКИР през 2001 г. до момента санкцията по отнемане на правоспособност е приложена само 2 пъти. В същото време са налице нарушения на нормативните изисквания, които не са тежки или са извършени за първи път. С извършените изменения се въвежда диференциране на санкциите спрямо поредността на извършване на нарушението. При първо нарушение се налага предвидената в чл. 97а глоба или имуществена санкция, а при повторно нарушение се пристъпва към отнемане на правоспособността за срок от 1 до 3 години в зависимост от степента и характера на нарушението. По отношение на долната и горната граница за лишаване от правоспособност нормата не е променена.
4. Предлага се изменение на чл. 51, ал. 5, с което се въвежда изискване изработеният от правоспособното лице проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри да се подава в цифров вид по електронен път вместо на хартия. Това ще облекчи работата на правоспособните лица и на служителите в СГКК.
5. С направеното в чл. 55, ал. 6 изменение се разширява кръгът от органи и лица, които имат право да получават скици, схеми и удостоверения от АГКК чрез информационната система на кадастъра, като електронните документи могат да се използват за провежданите от тях производства. Към кръга от органи и лица се добавят съдебните органи и заинтересованите лица – собственици на недвижими имоти. С добавянето на заинтересованите лица се цели електронната скица, схема или удостоверение да може да бъде предоставяна в електронен вид на съответния съдебен или административен орган, на лице с публични функции или организация, предоставяща обществени услуги, за да може съответният електронен документ да бъде използван за производството, провеждано от тези органи и лица. От тази възможност биха могли да се ползват и съдиите по вписванията, които при провеждане на производството по вписване на актовете за собственост в книгите по вписванията извършват задължителна проверка за наличие на скица/схема на имота, за който се извършва вписването. Чрез този достъп те ще могат да се снабдяват със скица/схема или да извършват справка. Използваният способ ще намали документооборота на хартиен носител между различните администрации и ще спомогне за бързина и коректност при провеждане на съответните процедури.
Със законопроекта се извършва прецизиране на някои от текстовете, за които в хода на прилагането им е констатирано, че са неточни, непълни, неясни, водят до двусмислено тълкуване или са свързани с излишна административна тежест:
а) отпада текстът, регламентиращ задължението за определяне на държавна такса за съобщаване на процедури по създаване, поддържане и изменения на кадастъра (чл. 8, ал. 2); уведомленията и съобщенията, извършвани от СГКК, са част от административното производство, а не са административни услуги, за които се дължи заплащане на държавна такса;
б) към правомощията на АГКК се включва и осигуряване на координацията с централните и териториалните организации и юридическите лица по чл. 32, ал. 1 при осъществяване на дейностите по създаване на специализираните карти и регистри; Агенцията по геодезия, картография и кадастър има водеща роля в процеса по създаване на специализирани карти и регистри по реда на глава четвърта от ЗКИР, поради което следва да бъде органът, който осъществява координацията на другите административни органи и юридически лица, които по силата на закона имат задължение да създават специализирани карти и регистри (чл. 12, т. 11);
в) към правата на правоспособните лица се включват дейности, които те извършват по възлагане от собствениците на имоти, а именно - проекти за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, и отпадат тези дейности, които не им се възлагат от собствениците - скици на поземлени имоти и сгради, и схеми на самостоятелни обекти в сгради (чл. 16, ал. 4);
г) с цел привеждането им в съответствие с разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс и на Наредбата за административното обслужване използваните изрази „молба“ и „молбата“ се заменят със „заявление“, съответно “заявлението“ (чл. 18, ал. 1 и 2);
д) конкретизиран е видът на застраховката, която следва да сключват правоспособните лица, които извършват дейности по кадастър - застраховка „Професионална отговорност“; уточнението се налага поради неяснота на текста (чл. 20, ал. 3);
е) извършва се изменение на чл. 54а, ал. 3, с което се цели облекчаване на административната тежест при провеждане на процедурата по въвеждане на строежи и сгради в експлоатация; въвежда се задължение за АГКК да осигури достъп до информационната система на кадастъра с цел органите, които въвеждат обектите в експлоатация, да извършват служебна проверка за това, дали обектите са нанесени в кадастралната карта и кадастралните регистри; така ще отпадне изискването собствениците или възложителите да предоставят на органите, въвеждащи обектите в експлоатация, документ, доказващ, че те са нанесени в кадастралната карта и кадастралните регистри; промяната в чл. 54а, ал. 3 налага изменение и на 
чл. 177, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ);
ж) прецизиран е текстът на чл. 55, ал. 5, тъй като систематичното място на общинската служба по земеделие като административен орган, който има право да получава скици чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра, е посочено в ал. 6, а не в ал. 5;
з) използваното в текста остаряло понятие „ведомства“, там където е приложимо, е заменено с понятието централна и териториална администрация; изменението е в съответствие с разпоредбата на чл. 38 от Закона за администрацията; разпоредбите, в които е необходимо посочване на конкретна централна и/или териториална администрация, не са променени.
6. В ПЗР към ЗИД на ЗКИР се извършват изменения и допълнения  на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на Закона за геодезията и картографията (ЗГК).
С извършваното изменение на чл. 177, ал. 1 от ЗУТ се цели облекчаване на административната тежест при провеждане на процедурата по въвеждане на строежи и сгради в експлоатация, като за възложителя на обекта отпада задължението да предоставя на органите, въвеждащи обектите в експлоатация, документ, доказващ, че обектите са нанесени в кадастралната карта и кадастралните регистри. Изменението е свързано с изменението на чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР, съгласно което се въвежда задължение за АГКК да осигури достъп до информационната система на кадастъра на органите, които въвеждат обектите в експлоатация с цел те да извършват служебна проверка за това, дали обектите са нанесени в кадастралната карта и кадастралните регистри.
Измененията в ЗГК са редакционни и са с цел актуализиране и прецизиране на текстовете, за които в хода на прилагането им е констатирано, че са неточни или непълни, или не съответстват изцяло на дейностите, регламентирани в други нормативни актове, или на практическото изпълнение, вследствие въвеждането на най-съвременните технологии в геодезическата практика. Измененията са следните:
а) прецизирани са текстовете, свързани със създаването и поддържането на геодезическите мрежи (чл. 3, ал. 1, т. 2 и 3 и чл. 7, ал. 4, т. 1 
и 2), с което се конкретизират действително извършваните дейности от ведомствата, отговорни за тях. Въвеждането на нова Българска геодезическа система в съответствие с решенията на Международната асоциация по геодезия (IAG), транспонирани и в нашето законодателство, е невъзможно без използване на съвременните ГНСС технологии, които поставят различни изисквания от тези на класическите технологии по отношение на местоположението на геодезическите знаци и конфигурацията на мрежите;
б) в чл. 7 се създава нова алинея 6, с което се цели да прецизират и допълнят текстовете, свързани с разпределението на основните дейности в геодезията и картографията и тяхното научно, и научно-приложно обезпечаване; допълненията са в съответствие с чл. 7 на Постановление № 1 на Министерския съвет от 2005 г. за разпределение на задачите по геодезия и картография с национално значение; едновременното съществуване в правния мир на закон и постановление, които уреждат организацията и управлението (разпределението) на дейностите в областта на геодезията и картографията, и несъответствието между двата нормативни документа по отношение ролята и отговорностите на научните институти и висшите училища създава условия за противоречиви тълкувания и практики при възлагане изпълнението на дадени задачи; с промяната се цели да се елиминира това несъответствие и противоречие;
в) в чл. 9, ал. 1 се създава нова точка 5 с оглед на прецизиране и допълване на дейностите, извършвани при поддържането на държавната геодезическа мрежа; държавната геодезическа мрежа е част от единната геодезическа основа на страната и следователно за точките, от които е изградена, следва да се определят нормалните височини и ускорението на силата на тежестта, което става чрез извършване на прецизни нивелачни и гравиметрични измервания; допълненията са извършени с одобрението на Военногеографската служба към Министерството на отбраната;
г) увеличава се срокът за обновяване на държавните топографски карти; прилагането на закона от 2006 г. до днес показва, че поради недостатъчната кадрова и финансова обезпеченост на АГКК, както и комплексността на извършваните дейности срокът за обновяване на ЕТК на страната в рамките на 7 години е практически неизпълним. Промяната е съгласувана и подкрепена от Военногеографската служба към Министерството на отбраната.
С оглед на необходимостта от извършване на промени и в подзаконовите нормативни актове по прилагане на ЗКИР, които трябва да бъдат приведени в съответствие с измененията, произтичащи от този закон, е предвидено законопроектът да влезе в сила в 3-месечен срок от публикуването му в „Държавен вестник”.
Законопроектът не налага необходимостта от допълнителен финансов ресурс за неговото прилагане.
В резултат на реализиране на промените в закона ще бъде подпомогната дейността на СГКК, ще се подобри административното обслужване на потребителите на кадастрални услуги, като, от една страна, ще се даде възможност да се създадат нови точки за достъп до услугите на кадастъра, а от друга, ще бъде освободен ресурс на СГКК, като служителите ще насочат своята дейност върху контрола на дейността по създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри и по поддържането им в актуално състояние. Това ще подобри качеството на кадастралната карта и кадастралните регистри и ще повиши удовлетвореността на потребителите на кадастрални услуги.
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Р е п у б л и к а   б ъ л г а р и я
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ


№……….………………….

……………………. 2019 г.
ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

г-жа ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

На основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България изпращам Ви одобрения с Решение ................... на Министерския съвет от 2019 г. проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър.

Приложения: 
1. Мотиви към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър.
2. Частична предварителна оценка на въздействието.
3. Справка от Министерството на правосъдието за съответствие с Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и с практиката на Европейския съд по правата на човека.
4. Справка за постъпилите предложения от обществените консултации.


МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

							(Бойко Борисов)

