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ДО
Г-Н НИКОЛА МИНЧЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Г-Н МИЛЕН МАТЕЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
КОНСТИТУЦИОННИ И ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Г-Н НАСТИМИР АНАНИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
БЛАГОУСТРОЙСТВО
И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
Г-Н ЛЮБОМИР КАРИМАНСКИ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Г-Н КИРИЛ СИМЕОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ПО ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ
И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

СТАНОВИЩЕ
по внесения от г-н Милен Илиев Матеев и група народни представители
Законопроект за Държавна агенция по вписванията № 47-254-01-55 от 18.05.2022г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С предложения Законопроект за Държавна агенция по вписванията се предвижда мащабна
институционална структурна реформа в администрацията. Тези структурна промяна предвижда
създаването на Държавна агенция по вписванията (ДАВ), на подчинение на Министерския съвет
(МС) и ще събере в едно Агенцията по вписванията (сега към Министерството на правосъдието),
Агенцията по геодезия, картография и кадастър (сега към Министерството на регионалното
развитие и благоустройството), Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно
обслужване“ (сега към МРРБ) и Централния регистър на особените залози (сега към МП).
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Основен мотив за обединението на структурите на подчинение на МС е: „че предвиденото
успоредно протичане на процесите по създаване на имотен регистър и кадастрални карти
и регистри не е реализирано. От министъра на правосъдието не са предприети действия за
откриване на производство по създаване на имотен регистър, независимо че към 31.12.2020
г. 96,29 на сто от територията на страната е с одобрени кадастрални карти и регистри.
Една от основните причини за това е обстоятелството, че двете основни ангажирани
административни структури - Агенцията по вписванията и Агенцията по геодезия,
картография и кадастър са подчинени на различни министри, съответно на министъра на
правосъдието и министъра на регионалното развитие и благоустройството.“
Това само по себе си е добър мотив за промяна. В този смисъл Асоцоацията на
геодезическите фирми заявява следното свое становище, което се надяваме да се разгледа
внимателно.
Внесеният Проект на Закон за ДАВ предлага това да се случи на практика чрез
преобразуване на Агенция по вписванията като Държавна агенция, добавяне на регистри и
закриване на Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) като самостоятелна такава.
В чл.4 на Законопроекта са изброени целите на ДАВ, които са свързани единствено и само
с обслужване на регистри! Ние, като специалисти в тази област, сме убедени, че извършваните
от АГКК дейности по геодезия, по картография и по кадастър не са само регистри, предоставящи
информация на потребители. Кадастралната карта и кадастралните регистри, в момента все още
са в процес на създаване за цялата територия на страната, а само едната част представлява
кадастралният регистър на недвижимите имоти (нужен само докато не се създаде имотен
регистър). Наложително е да припомним, че АГКК изпълнява основни геодезически и
картографски дейности като поддържане на: българската геодезическа система, държавната
нивелачна мрежа, държавната гравиметрична мрежа, държавните топографски карти,
специализираните карти на обектите по ЗУЧК и т.н. Тези дейности са основни и за
инвестиционното проектиране, и нямат отношение с процесите по вписвания!
Акцентирайки върху регистрите се пропуска фактът, че дейностите по създаване на
кадастралната карта още не са приключени, като за целта, при настоящото ниво на финансиране,
са необходими повече от 15 години! А за дейностите, извършвани от АГКК и финансирани от
държавата, е доказано, че многократно възвръщат стойността си.
Предлагайки административно подчинение на сектора геодезия, картография и кадастър
на агенция с друг основен приоритет и цели, така представеният проект на закон за ДАВ не
предполага ускорено приключване на тази дейност, изключително важна за всички граждани, и
напълно игнорира всички геодезически и картографски дейности в държавата!
Така предложеният законопроект би довел до разрушаване на една от малкото
администрации в Република България, която към момента в най-голяма степен е изпълнила
условията за създаване на електронно правителство.
В тази връзка, нашето становище е, че АГКК следва да се запази като отделна
структура - държавна агенция, подчинена на МС и действаща в синхрон с ДАВ, като в тази
връзка предлагаме в Преходните и заключителни разпоредби на Проекта на Закон за ДАВ да
отпаднат всички текстове, отнасящи се до Агенция по геодезия, картография и кадастър.
Нашето предложение по никакъв начин не нарушава „Споразумение за съвместно
управление на република българия в период 2021г. – 2025г.”. Очакванията на цялата геодезическа
общност е промяната да бъде в посока запазване на геодезическите дейности като значими за
държавата – предвид факта, че преди четири месеца вече бе публикуван проект на ЗИД на ЗКИР
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за обществено обсъждане, съгласуван от МС и предложен от Вицепремиера по регионално
развитие и благоустройството, който ние напълно подкрепяме!
АГКК е единствената административна структура в областта на геодезията, картографията
и кадастъра в Р.България. В момента общата и администрация е под 8% от всички 417 щатни
бройки (над 80% от които инженерен състав), което предполага, че финансовите, кадрови и
технологични ресурси в момента са максимално оптимизирани. Агенцията е изградила
технологичен интегритет в областта на техническите дейности по създаване и поддържане на
кадастъра от правоспособни лица и административното обслужване на клиенти чрез изградената
и работеща кадастрално-административна информационна система.
Системите на кадастъра и имотния регистър имат изготвен протокол за обмен на данни,
което позволява да работят в пълен синхрон и без да се обединяват двете администрации с
различен предмет на дейност.
АГФ, като активен участник в процеса по извършване на дейности по геодезия,
картография и кадастър, в началото на годината писмено е заявила до МС желанието си за (все
още несъстояла се) среща за обсъждане на промените в сектора и готовност за съдействие при
разработване на необходимите законодателни промени в областта на геодезията, от която
кадастърът е неотделима част!

Председател УС на АГФ: ......................................
/инж. Цветан Георгиев/
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