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Този доклад има за цел да изложи резултатите от инвентаризацията и проблемния анализ 

на собствеността и невярното отразяване на границите на водни обекти на част от 

територията на Столична община, както и изготвяне на пътна карта за необходимите 

действия за типови ситуации. 

 

Докладът е по поръчка на ОП „Софпроект-ОГП” (сега “Софияплан”), съгласно договор 

1192/21.05.2019 между ОП “Софпроект-ОГП” и “УАСГ - ЦНИП” ЕООД и е изпълнен по задание, 

неразделна част от договора. 

 

Географски обхват на задачата: Определен е в техническото задание към договора, а 

именно ”Група речни течения определени като линейни водни тела в ПУРБ (План за 

управление на речните басейни, както следва: южните реки - Суходолска, Владайска, 

Перловска, Слатинска, Банишка и Бистришка до вливането им в р. Искър, включително с 

прилежащите им притоци. 

 

 

Обхват на проучването 

 

1. Приложими нормативни актове 
• Закон за кадастъра и имотния регистър, (Обн., ДВ, бр. 34 от 25.04.2000 г., в сила от 

1.01.2001 г., посл. изм. и доп., бр. 42 от 22.05.2018 г., в сила от 22.05.2018 г., бр. 44 от 

4.06.2019 г.) 

• Наредба №РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и 

поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, издадена от 

министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 4 от 

13.01.2017 г., в сила от 13.01.2017 г., изм. и доп., бр. 25 от 20.03.2018 г., в сила от 

20.03.2018 г., изм. и доп.,  бр. 8 от 25.01.2019 г., в сила от 25.01.2019 г. 

• Закон за устройство на територията (Обн., ДВ, бр. 1 от 2.01.2001 г., в сила от 

31.03.2001 г., посл. изм., бр. 62 от 6.08.2019 г., в сила от 6.08.2019 г.) 

• Наредба №8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, 

издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, 

бр. 57 от 26.06.2001 г., в сила от 1.08.2001 г., посл. изм. бр. 11 от 10.02.2015 г., в сила 

от 10.02.2015 г. 

• Закон за водите (Обн., ДВ, бр. 67 от 27.07.1999 г., в сила от 28.01.2000 г. посл. доп., бр. 

61 от 2.08.2019 г., в сила от 2.08.2019 г.) 

• НАРЕДБА №Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води, 

издадена от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г., в 

сила от 5.03.2013 г., изм. и доп., бр. 79 от 23.09.2014 г., в сила от 23.09.2014 г. 

• Закон за държавната собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 21.05.1996 г., в сила от 

1.06.1996 г. ... посл. изм., бр. доп., бр. 61 от 2.08.2019 г., в сила от 2.08.2019 г.) 

 

2. Изходни данни 
Докладът е изготвен през процеса на първоначално събиране и структуриране  на данни в 

среда на географска информационна система (ГИС), което позволи да се изготвят карти, 

списъци и статистически данни от различните основни източници: 

• Кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), актуалност 06/2019, източник 

АГКК. Въз основа на нея се изготвиха опорни планове показващи същинското 

състояние на въпросните територии по отношение на границите, 

собствеността и функцията отразени в кадастралната карта, приложение 

I.9.3_Води_карти_листа; 

• Действащите ПУП, източник „ГИС София” ЕООД, актуалност 02/2019; 

• Устройствени зони в ОУП (2009); 

• Налични разработки/ проекти, и геодезически заснемания за целите на: 

брегоукрепването, хидротехническото и хидромелиоративното строителство и 

благоустройство, източник Дирекция “Инженерна инфраструктура”, СО; 
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• Системи за ранно оповестяване на риска от наводнения, източник Дирекция 

“Аварийна помощ и превенция”, СО. След среща на място, се установи, че нямат 

работеща система, а само датчици за определяне на нивото на водата; 

• Данни от плановете за управление на риска от наводнения (ПУРН) и плановете за 

управление речните басейни (ПУРБ) към басейнова дирекция „Дунавски район“;  

• Данни от „Напоителни системи“ към МЗХГ; 

• Стари кадастрални планове, геореферирани изображения на кадастрални планове, 

емисия 56-та година (стар кадастър), Софийска координатна система, с цел 

проследяване на евентуални промени в историческото развитие на границите на 

водните обекти. Източник “ГИС София” ЕООД; 

• Oртофото планове, едромащабни топографски карти, сателитни изображения, с 

помощта, на които беше “приблизително“ (според мащаба на плана) локализирано 

реалното водното течение (талвега). 

 

3. Графични резултати и статистически анализ за 

типизация на проблемите  

3.1. Обработка и структуриране на данните. 

За изпълнението на задачата беше дигитализирана реалната ситуация на реките, от 

различни източници. Приоритет в планово отношение бяха стари кадастрални планове М 

1:1000, ортофото изображения, геодезически заснемания, малък брой специализирани 

кадастрални карти, инвестиционни проекти за корекции на реки. На второ място, там, 

където липсваше по-качествена информация, бяха използвани векторни слоеве за 

хидрография от open street maps и нови топографски карти 1:25000. За всички речни 

участъци е въведена информация в атрибутна таблица: 

 

 

 

След въвеждане на информацията за речната мрежа, беше направен географски анализ с 

кадастралната карта, от където се селектираха всички поземлени имоти с грешно, 

некоректно въведени характеристики “вид собственост на имот” и “начин на трайно 

ползване”. Географски анализ беше направен и с подробните устройствени планове и 

Общия устройствен план. 

 

При анализа с кадастралната карта не са селектирани поземлените имоти, които са: 

• по вид собственост: 

a. държавна публична 

b. изключителна държавна собственост 

c. общинска 

 

• по НТП 

a. водно течение, река 

b. езеро 

c. за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение 
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d. за извор на прясна вода 

e. язовир 

 

Географският анализ с подробните устройствени планове не включва УПИ-та, които са с 

предназначение: 

• за водни площи и озеленяване 

• за корекция на река и озеленяване 

• за корекция на река 

• за озеленяване 

• за озеленяване и водни площи 

• за озеленяване и инженерна инфраструктура 

• за озеленяване и инженерни колектори 

• за озеленяване и спорт 

• за озеленяване и трафопост 

• за озеленяване и оранжерии 

• за парк 

• за парк и водни площи 

• за парк и колектор 

• за река 

• за река и озеленяване 

• за резервоар 

• за речно корито 

 

При анализа с Общия устройствен план не са взети предвид устройствени зони: 

• Гр - рекреационни гори и земи, зелена зона 

• Гр* - рекреационни гори и земи, зелена зона 

• Рзп - природни резервати 

• Рпп - природни паркове 

• Тзв - терени за зелени връзки и озеленяване на улици, реки и дерета и открити 

канали 

• Трк - терени на реки и други открити водни площи 

 

3.2. Опорни планове и комбинирани схеми 

Територията в обхвата на задачата е разделена на 126 броя листа. Картите са 

организирани по поречията на отделните реки с техните притоци, съответно: 

• р. Суходолска - листа 13, 19, 20, 45, 46, 47, 48, 79, 80, 112 и 113; 

• р. Владайска - листа 16, 17, 18, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 81, 82, 83, 84, 87, 115, 116, 147, 

148, 149, 181, 182, 212, 213, 214, 215 и 246; 

• р. Перловска - листа 84, 85, 86, 87, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 149, 150, 151, 

152, 153, 154, 183, 215, 216, 217, 246, 247, 248 и 249; 

• р. Слатинска - листа 121, 122, 153, 154, 155, 156, 185, 186, 187, 188, 189, 218, 219, 220, 

221, 222, 223, 249, 250, 251, 252, 253 и 254; 

• р. Банишка - листа 190, 222, 223, 224, 255, 256, 257, 258, 289, 290, 291 и 323; 

• р. Бистришка - листа 157, 158, 159, 191, 192, 225, 226, 259, 292 и 293; 

 

 

Сборна схема на листата 

Изработените опорни планове са 4 вида (собственост, НТП, ПУП и ОУП) и са представени 

в приложение I.9.3_Води_карти_листа. 
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3.3. Статистически анализ, по речни басейни 

В приложение I.9.3_Води_реки_статистика са предоставени таблици със статистика и 

списъци с некоректно въведени имоти. 

 

4. Приложими нормативни понятия и основни правни 

положения 

4.1. Приложими нормативни понятия 

В обхвата на проекта се разглеждат проблемите, свързани със собствеността върху 

повърхностните реки и отразяването им в кадастралната карта и кадастралните 

регистри и устройствените планове за част от територията на Столична община - р. 

Суходолска, р. Владайска, р. Перловска, р. Слатинска, р. Банишка и р. Бистришка до 

вливането им в р. Искър, включително с прилежащите им притоци.  

 

Легалните определения, имащи значение за обектите - предмет на проекта са, както 

следва: 

• "река" е вода на сушата, която в по-голямата си част тече на повърхността на 

земята, като в част от своето течение може да преминава и под повърхността на 

земята (§ 1, ал. 1, т. 67 от ЗВ); 

• "принадлежащи земи на реки" са земите от леглата на реките, които се заливат при 

ниво на средните води (§ 1, ал. 1, т. 27 от ЗВ); 

• "повърхностно водно тяло" е отделен и значим елемент от повърхностните води, 

като езеро, водоем, поток, река или канал, част от поток, река или канал, преходни 

води или пространство от крайбрежните води (§ 1, ал. 1, т. 59 от ЗВ); 

• "воден обект" е постоянно или временно съсредоточаване на води със съответни 

граници, обем и воден режим в земните недра и в естествено или изкуствено 

създадени форми на релефа заедно с принадлежащите към тях земи (§ 1, ал. 1, т. 34 

от ЗВ); 

• „поземлен имот река“ (чл. 39, ал. 5 на Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г.) За 

поземления имот “река” или “езеро” се нанасят в кадастралната карта границите, 

определени от бреговете им. 

 

4.2. Основни правни положения 

По силата на чл. 11 на ЗВ реките са публична държавна собственост. Съгласно чл. 41, ал. 3, 

т. 4 на ЗВ областният управител е длъжен да обяви обхвата и предназначението на 

принадлежащите земи към водните обекти - публична държавна собственост с оглед 

осъществяване на определени видове общо водовземане или ползване, съответно 

ограничение или забрани на други видове използване, както и изисквания към обекти и 

дейности, съвместими с общото водовземане и ползване.  

 

Съгласно чл. 155, ал. 1, т. 1 на ЗВ директорът на басейнова дирекция изпълнява 

държавната политика на басейново ниво, като установява границите на водите и 

водните обекти - публична държавна собственост, съвместно с техническите служби 

на общините и службите по геодезия, картография и кадастър. 

 

Реките са повърхностно водно тяло, попадащо в приложимия обхват за характеризиране 

на Наредба №Н-4/14.09.2012 г. С наредбата се определят и изискванията за определяне на 

местонахождението и границите на всички типове повърхностни водни тела в 

границите на всеки район за басейново управление на водите, като се извършва и 

тяхното първоначално характеризиране (чл. 1, ал.2, т.3). Компетентен орган по 

изпълнение на тези дейности са съответните директори на басейновите дирекции за 

всяка една от категориите повърхностни води, които попадат в границите на района за 

басейново управление.  

 

В кадастралната карта и кадастралните регистри се отразяват поземлени имоти реки, 

които в своята последователна съвкупност обхващат целия воден обект - река. Всеки 

отделен имот от тази съвкупност обхваща реката и прилежащата й земя.  В 

кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземления имот “река” следва да са 

записани следните характеристики: 

• вид собственост - държавна публична; 

• вид територия - територия, заета от води и водни обекти; 

• начин на трайно ползване  - водно течение, река; за друг вид водно течение, водна 

площ или гранична река. 

 

Всеки отделен имот има идентификатор и един воден обект “река” в КККР има поредица 

от идентификатори за последователни поземлени имоти – река. 

 

5. Типови ситуации и ред за отстраняване на 

проблемите за отразяване на собствеността 

5.1. Липса на отразен поземлен имот в КККР за участък на река в 

урбанизирана територия 

Най-сериозният проблем, който изисква решаване, е отразяване в КККР на липсващи реки 

или части от реки. В КККР се отразява поземленият имот “река”, което освен данни за 

местоположението на границите на имота, удостоверява и данни за собствеността и 
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характера на собствеността на тези обекти. Тъй като в чл. 68, ал. 4 на ЗДС е 

регламентирано, че не се съставят актове за държавна собственост за коритата на 

реки и дерета, освен ако в специален закон е предвидено друго, от голямо значение е 

отразяване на имотите – публична държавна собственост в КККР. По същество 

липсата на имоти “река” в урбанизирана територия представлява непълнота или грешка 

в КККР. Съгласно ЗКИР и подзаконовите актове по прилагането му за отстраняване на 

непълнота или грешка в КККР е необходимо да се извърши следното: 

 

Възлагане на правоспособно лице по ЗКИР да извърши геодезическо заснемане и 

изработване на проект за отстраняване на непълнота или грешка с цел отразяване на 

липсващите имоти – реки. За една река е възможно да се изработят един проект за 

изменение или да се изготвят няколко проекта според вида на собствеността, например: 

отделно за териториите в КККР, в които има публична държавна собственост, отделно 

за тези – публична общинска, и отделно за тези - частна собственост. Измененията в 

кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на непълноти или 

грешки за територии, в които попадат повече от 50 поземлени имота, могат да се 

извършват по искане на кмета на общината (чл. 51, ал. 5 на ЗКИР). Одобряват се със 

заповед на Изпълнителния директор на АГКК, която се обявява в Държавен вестник. 

Когато засегната територия е от по-малко от 50 имота, изменението се одобрява със 

заповед на началника на СГКК и се обявява по реда на Административно – процесуалния 

кодекс. Обжалването на заповедите става по реда на АПК и спира изпълнението им. 

 

За изработването на проект от правоспособно лице и подаването на искане за изменение 

на КККР поради непълнота или грешка (липсващ имот - река) е необходимо да се осигури 

съдействието на Областния управител на област София и Директора на Басейнова 

дирекция “Дунавски район” и административната процедура се инициира от: 

• кмета на общината за територии с над 50 имота; 

• компетентния орган – заинтересовано лице: Директора на Басейнова дирекция 

“Дунавски район” (чл.51, ал. 3 във вр. с § 1, т.13 от ДР на ЗКИР) за случаите на 

непълноти и грешки в територии под 50 имота.  

 

Предвид факта, че са налице имоти частна собственост, върху които попадат реките, е 

възможно постъпването на възражения от записаните в кадастралния регистър на 

недвижимите имоти собственици. В случай, че същите притежават удостоверителни 

документи за тези имоти, началникът на СГКК – София ще постанови отказ за изменение 

на тези имоти съгласно чл.54, ал. 2 на ЗКИР и ще измени КККР само за имотите в обхвата 

на плана, за които няма постъпили възражения. За имотите с постановен отказ 

административното производство се прекратява. След решаване на спора за 

материално право по реда на Гражданско-процесуалния кодекс с влязло в сила съдебно 

решение в СГКК се внася нов проект за изменение, изготвен от правоспособно лице по 

кадастър, което е основание за изменение на кадастралната карта по реда на чл. 53а, т. 1 

на ЗКИР – без заповед. За останалите имоти –  държавна и общинска собственост, 

проблем с решаване на спор по съдебен ред при наличие на изрична правна норма на чл. 11 на 

ЗВ е малко вероятно да възникне. 

 

5.2. Неточно отразени граници на реката в урбанизирана 

територия 

Дефинирани са случаи на участъци от реки с неточно отразяване на границите на 

поземлените имоти “река” в КККР в урбанизирана територия. За тяхното отстраняване 

като непълнота или грешка се прилагат описаните дейности в точка „Липса на отразен 

поземлен имот в КККР за участък на река в урбанизирана територия“. За тях първо следва 

да се определят участъците от територията, за които е необходимо да се извършва 

изменение на КККР. За тази цел може да бъдат използвани изходните материали. След 

това за дефинираните участъци се следва описаното в предходната точка. 

 

Като подвид на непълнотата и грешката, свързана с границите на поземлените имоти, 

но с по-олекотена административна процедура за отстраняване, са дефинирани случаи с 

грешно записани основни кадастрални данни (характеристики) в кадастралния регистър 

на недвижимите имоти за вярно отразени граници на поземлени имоти - реки, като: 

• за вид собственост - вместо “държавна публична” е записана: общинска публична 

или частна собственост 

• за вид територия - вместо “територия, заета от води и водни обекти” е записано 

друго; 

• начин на трайно ползване - вместо “водно течение, река”; “за друг вид водно 

течение, водна площ или гранична река” е записан начин на трайно ползване 

различен от тези, които са относими към съществуващата на терен река. 

 

В тези случаи е необходимо да се изготви изчерпателен списък на имотите - реки, виж 

приложение I.9.3_Води_реки_статистика, за които има грешно записване в кадастралния 

регистър на недвижимите имоти и да се отправи искане до СГКК - София, придружено с 

комбинирани скици с данни на заснетите реки и данни от КККР, за отстраняване на 

неточно записаните в регистъра данни. Искането може да се инициира от Басейнова 

дирекция “Дунавски район”, като основанието за изменение е служебно постъпила 

информация от компетентния орган и чл. 53, ал.1, т. 3 на ЗКИР и чл. 11 на ЗВ. 
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5.3. Липса на отразен поземлен имот в КККР за участък на река в 

неурбанизирана територия 

Когато река или част от нея не са отразени в КККР и попадат в неурбанизирана 

територия е налице явна фактическа грешка. За отстраняването й се следва описаното 

в точка „Липса на отразен поземлен имот в КККР за участък на река в урбанизирана 

територии“ до инициирането на административната процедура пред Изпълнителния 

директор на АГКК, съответно началника на СГКК.  

 

След инициирането на административното производството АГКК изпраща проекта за 

изменение на КККР на директора на областна дирекция „Земеделие" за съгласуване 

относно обезщетяване по реда на чл.10б от ЗСПЗЗ, съответно на чл.6 и §8 от ПЗР на 

ЗВСГЗГФ. При липса на основание за обезщетяване директорът на областна дирекция 

"Земеделие" връща проекта с мотивирано становище. Независимо от наличието или 

липсата на основание за обезщетяване, Изпълнителният директор, съответно 

началника на СГКК издава заповед за отстраняване на ЯФГ. Измененията за 

отстраняване на ЯФГ се одобряват със заповед на Изпълнителния директор на АГКК, 

която се обявява в Държавен вестник, когато засегната територия обхваща повече от 

50 имота. Когато изменението е за по-малко от 50 имота, се одобрява със заповед на 

началника на СГКК и се обявява по реда на Административно – процесуалния кодекс. 

Обжалването на заповедта за отстраняване на ЯФГ не спира изпълнението й, освен ако 

съдът не постанови друго. 

 

5.4. Несъответствие на участък от река в неурбанизирана 

територия 

Установени са случаи на участъци от реки с неточно отразяване на границите на 

поземлените имоти “река” в КККР в неурбанизирана територия. За тяхното 

отстраняване като непълнота или грешка се прилагат описаните в т.5.3 дейности. За 

тях първо следва да се определят участъците от територията, за които е необходимо 

да се извършва изменение на КККР. За тази цел може да бъдат използвани изходните 

материали, описани в точка „Неточно отразени граници на реката в урбанизирана 

територия“. След това за дефинираните участъци се следва описаното в точка „Липса 

на отразен поземлен имот в КККР за участък на река в неурбанизирана територия“. 

 

Като подвид на непълнотата и грешката или явната фактическа грешка, които са 

свързани с границите на поземлените имоти, но с по-олекотена административна 

процедура за отстраняване, са дефинирани случаи с грешно записани основни 

кадастрални данни (характеристики) в кадастралния регистър на недвижимите имоти за 

вярно отразени граници поземлени имоти - реки, като: 

•  за вид собственост - вместо “държавна публична” е записана: общинска публична 

или частна собственост 

• за вид територия - вместо “територия, заета от води и водни обекти” е записано 

друго; 

• начин на трайно ползване  - вместо “водно течение, река”; “за друг вид водно 

течение, водна площ или гранична река” е записан начин на трайно ползване 

различен от тези, които са относими към съществуващата на терен река. 

 

В тези случаи е необходимо да се изготви изчерпателен списък на имотите реки, за 

които има само грешно записване в кадастралния регистър на недвижимите имоти и да 

се отправи искане до СГКК - София, придружено с комбинирани скици с данни на 

заснетите реки и данни от КККР за отстраняване на неточно записаните в регистъра 

данни. Искането може да се инициира от Басейнова дирекция “Дунавски район”, като 

основанието за изменение е служебно постъпила информация от компетентния орган и 

чл.53, ал.1, т. 3 на ЗКИР и чл.11 на ЗВ. 

 

5.5. Несъответствие на конкретното предназначение на 

поземлените имоти за водните обекти в ПУП 

Изработването на ПУП и техните изменения се съобразява със съществуващите 

трасета на водни обекти или предвижда корекция на трасетата на водните обекти. За 

изработването им се използва изходна информация съгласно чл. 115, ал. 1 на ЗУТ, а именно: 

топографските карти, кадастъра, нивелационните планове, специализираните карти и 

регистри и други в цифров и графичен вид, както и други данни от специализираните 

информационни системи на централни и териториални администрации и на 

експлоатационните дружества. Съгласно алинея втора на същия член: данните за 

местоположението, границите, размерите, трайното предназначение и начина на 

трайно ползване на поземлените имоти и сградите и съоръженията на техническата 

инфраструктура, в които има самостоятелни обекти, данните за държавните граници, 

границите на административно-териториалните и териториалните единици и 

границите на територии, обхващащи имоти с еднакво трайно предназначение, както и 

данните за собствеността и ограничените вещни права, се извличат от кадастралната 

карта и имотния регистър. Проблемите, установени с настоящия анализ за наличие на 

неточно отразени или липсващи имоти “реки” в КККР се пренасят и върху изработването 

на устройствени планове, тъй като данните за местоположение, границите, размерите, 

трайното предназначение и начина на трайно ползване на поземлените имоти в 

изходните материали на устройствените планове ще бъдат грешни до 

отстраняването им в кадастралната карта. В ЗКИР е предвидено за нуждите на 

устройственото планиране и инвестиционното проектиране, както и за други 
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благоустройствени дейности в урбанизираните територии, да се изработват 

специализирани карти за устройствено планиране (СКУП). Със закона е регламентирано, 

че СКУП се изработват в цифров вид чрез съвместяване на данните от кадастралната 

карта, данните от специализираните карти по чл.32 на ЗКИР, чрез отразяване на водни 

площи и течения, озеленени площи и други подземни и надземни обекти на 

благоустройството, данните от одобрен подробен устройствен план, както и други 

данни по чл. 115 от ЗУТ. Съдържанието и редът за създаване и поддържане на СКУП следва 

да се определят с наредба, издадена от министъра на регионалното развитие и 

благоустройството, която все още не е издадена. С преходните и заключителни 

разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния 

регистър (ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 22.08.2019 г.)  е предвиден срок за издаване на 

тази наредба – 22.08.2019 г. До изработването на СКУП за нуждите на устройственото 

планиране и на инвестиционното проектиране собственик или друго заинтересовано 

лице може да възложи на правоспособно лице по чл.16, ал.1 на ЗКИР изработването на 

частична СКУП. Съдържанието и минималният обхват на частичните карти се 

определят с наредбата, която още не е издадена. В случай, че не бъдат отстранени 

грешките - неточно отразени или липсващи имоти “реки” в КККР, при бъдещото 

изработване и приемане на СКУП ще се установи наличието им и са възможни два изхода: 

• да не бъдат приети от комисията до отстраняване на грешките; 

• да бъдат одобрени и да послужат за изработване на устройствени планове. Това би 

означавало имотите, които са неточно отразени като частна собственост в 

КККР, да се отчуждават на основание чл. 205, т. 3 на ЗУТ след влизането в сила на 

ПУП, който ще предвиди конкретно предназначение, съответстващо на 

съществуващата на място река. 

 

5.6. Несъответствие на предвижданията на ОУП  

Установени са участъци от реки, за които предвиждането на ОУП не отговаря на 

съществуваща на място река (Жм, Жм2, Зп, Смф1 и др). За тях ще е необходимо да се 

процедира съвместно изработване и одобряване на изменение на ОУП и ПУП. 

 

Наличието на установени грешки в кадастралната карта за поземлените имоти “реки” е 

обективен факт от действителността, установен с настоящия анализ. Басейновата 

дирекция, която взема участие в областните, общинските или районните съвети по 

устройство на територията в случаите, в които се разглеждат инвестиционни 

проекти за изграждане, реконструкция и рехабилитация на: 

• водоснабдителни и канализационни системи и съоръжения, включително 

пречиствателни станции за питейни или за отпадъчни води; 

• хидроенергийни и хидротехнически системи и съоръжения, за които са издадени 

разрешителни по реда на ЗВ, включително и за защита от вредното въздействие 

на водите 

може в качеството си на административен орган, който по закон има компетентност да 

установява границите на водите и водните обекти - публична държавна собственост, 

съвместно с техническите служби на общините и службите по геодезия, картография и 

кадастър, да възпрепятства одобряването на ПУП, изработен върху грешна КККР. 

 

6. Приложения 
Изготвените приложения са структурирани така, че да послужат за определяне на 

териториалния обхват на дейностите, които ще се възлагат въз основа на взетите 

решения за предприемане на съответните административни процедури въз основа на 

този анализ от компетентните органи. 

 

За разграничаване на процедурите по отстраняване на непълнота или грешка и явна 

фактическа грешка съгласно §1. т.2 от ДР на НАРЕДБА №РД-02-2-5/15.12.2016 г. се 

дефинира понятието “граница на урбанизирана територия", а именно - строителната 

граница на населеното място или селищно образувание, определена от действащите 

подробни устройствени планове, съответно подробни градоустройствени планове и 

техните изменения, или от одобрен околовръстен полигон. За целите на този анализ 

данните за урбанизирана и неурбанизирана територия са извлечени от 

характеристиката - вид територия от кадастралния регистър на недвижимите имоти 

към кадастралната карта.  

 

Като се има предвид, че характеристиката за вид територия в КККР се определя 

съгласно чл.13, ал.1 на НАРЕДБА №РД-02-2-5/15.12.2016 г., която дефинира седем вида 

територии: 

• урбанизирани територии (селищната територия на населеното място и селищни 

образувания) – определени с устройствен план съгласно Закона за устройство на 

територията (ЗУТ), съответно със застроителен и регулационен план или 

околовръстен полигон съгласно отменения Закон за териториално и селищно 

устройство (ЗТСУ), или са такива по начин на трайно (фактическо) ползване, 

доколкото то не противоречи на закон – в територии без устройствени планове; 

• територии на транспорта – определени съгласно Закона за пътищата (ЗП), Закона 

за железопътния транспорт (ЗЖПТ), Закона за гражданското въздухоплаване (ЗГВ) и 

ЗМПВВППРБ; 

• земеделски територии – определени с планове и карти, одобрени по реда на ЗСПЗЗ; 
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• горски територии – определени с планове и карти, одобрени по реда на Закона за 

възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд 

(ЗВСГЗГФ) и ЗСПЗЗ и Закона за горите (ЗГ); 

• територии, заети от води и водни обекти – определени съгласно Закона за водите 

(ЗВ) и ЗМПВВППРБ; 

• защитени територии – определени съгласно Закона за защитените територии 

(ЗЗТ) и Закона за културното наследство (ЗКН); 

• нарушени територии – определени съгласно ЗУТ 

се получава разлика в дефинирането на урбанизирана и неурбанизирана територия по 

смисъла на §1, т.2 ДР на НАРЕДБА №РД-02-2--5/15.12.2016 г.  по критерий за вид 

територия в КККР.  Тази разлика трябва да се вземе предвид при конкретните дейности, 

за които ще се предприемат инициативи от компетентните органи. 

 

7. Използвани съкращения 
• ПУРБ - ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ 

• ПУРН - ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ 

• КККР – КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ 

• ЯФГ – ЯВНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА 

• АГКК – АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР 

• СГКК - СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР 

• ЗКИР – ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР 

• НАРЕДБА № РД-02-20-5/15.12.2016 Г.  - НАРЕДБА № РД-02-20-5 ОТ 15.12.2016 Г. ЗА 

СЪДЪРЖАНИЕТО, СЪЗДАВАНЕТО И ПОДДЪРЖАНЕТО НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И 

КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ 

• ЗВ – ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ 

• НАРЕДБА №Н-4/14.09.2012Г. - НАРЕДБА № Н-4 ОТ 14.09.2012 Г. ЗА ХАРАКТЕРИЗИРАНЕ 

НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ, ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ, 

ОБН., ДВ, БР. 22 ОТ 5.03.2013 Г., В СИЛА ОТ 5.03.2013 Г., ИЗМ. И ДОП., БР. 79 ОТ 23.09.2014 

Г., В СИЛА ОТ 23.09.2014 Г. 

• ЗДС - ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ 

• ГИС - ГЕОГРАФСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА 

• ПУП - ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН 

• ОУП - ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН 

• ДВ - ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК 

• ЗУТ - ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА 

• МЗХГ - МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

• СКУП - СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КАРТИ ЗА УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ 

• ЗТСУ - ЗАКОН ЗА ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО 

• ЗП - ЗАКОН ЗА ПЪТИЩАТА 

• ЗЖПТ - ЗАКОН ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ 

• ЗГВ - ЗАКОН ЗА ГРАЖДАНСКОТО ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ 

• ЗСПЗЗ - ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ 

• ЗВСГЗГФ - ЗАКОНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ ГОРИТЕ И ЗЕМИТЕ 

ОТ ГОРСКИЯ ФОНД 

• ЗГ - ЗАКОН ЗА ГОРИТЕ 

• ЗЗТ - ЗАКОН ЗА ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ 

• ЗКН - ЗАКОН ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 




