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MИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

 

 

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 49 от 2004 г. за 

поддържане на картата на възстановената собственост 

(обн., ДВ, бр. 102 от 2004 г.; попр., бр. 113 от 2004 г., изм. и доп., бр. 59 от 2015 г.) 

 

 

 § 1.  В чл. 1, ал.  8 - 10 се изменят така: 

„(8) Министерството на земеделието, храните и горите предоставя данните по 

ал. 2 - 5 на правоспособни лица, вписани в регистрите по чл. 12, т. 8 от ЗКИР, 

съгласно чл. 115 от ЗУТ и § 6, ал. 7 от преходните разпоредби на ЗУТ, с цел 

изготвяне на подробни устройствени и парцеларни планове (ПУП и ПП) и 

кадастрални карти и кадастрални регистри (КК и КР) по реда на чл. 35а от ЗКИР.  

(9) За получаване на данните в Министерство на земеделието, храните и 

горите се подава заявление по образец  (приложение № 15), което съдържа:  

1. целта и обхвата на исканата цифрова информация; 

2. уникален идентификационен номер на администратора на лични данни, в 

случаите, когато се иска предоставяне на лични данни; 

3. декларация по образец (приложение № 16) за неразпространение на 

получените данни; 

4. запомнящо устройство или оптичен носител.  

(10) Данните по ал. 2 - 5 се предоставят записани на устройството по ал. 9, т. 

4  или по електронна поща в срок до 5 работни дни от представяне на документ за 

платена такса, съгласно Тарифата за таксите, събирани от органите по поземлена 

собственост, приета с Постановление № 286 на Министерския съвет от 1997 г. (обн., 

ДВ, бр. 57 от 1997 г.), при спазване на изискванията на Закона за защита на 

личните данни.“ 

 

§ 2. В чл. 45а се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1, след думите „безвъзмездно на“ се добавят „държавни органи - 

разпоредители с бюджет, общини и“; 

2. В ал. 3, изречение първо се изменя така: „За получаването на данните по 

ал. 1 се подава заявление в ОСЗ по образец (приложение № 13).“. 

 

§ 3 . Създава се приложение № 15 към чл. 1, ал. 9: 
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„Приложение № 15 към чл. 1, ал. 9 

 

До Министерство на земеделието,  

храните и горите 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЦИФРОВА     ИНФОРМАЦИЯ 

в ZEM файл 

Дата _ _/_ _/20 _ 

 

 

 

1. Данни за юридическо лице/ЕТ. 

   

ИМЕ   

   

ЕИК / БУЛСТАТ   

   

УПРАВИТЕЛ   

 
  

ЕГН 

(управител) 
  

   

 

 

2. Данни за физическо лице. 

   

ИМЕ   

   

ЕГН   

   

 

 

3. Адрес за кореспонденция:                                  e-mail: 

 

ул.   №  

 

ж.к., 

кв. 
  

, 

бл. 
 , вх.  , ап.  
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 3. 

 

гр./с.   
, 

обл. 
  

пощ. 

код 
 

4.   Уникален идентификационен номер (УИН) на администратора на лични данни  

(в случаите, когато е необходимо предоставяне на лични данни -  №  

............................. 

                                                                                                                                        

(изписва се номера на УИН) 

   

 

На основание чл. 1, ал. 9 на Наредба № 49 от 5 2004 г. за поддържане на картата на 

възстановената собственост (обн., ДВ, бр. 102 от 2004 г.), желая да получа цифрова 

информация от КВС в ZEM формат, с цел изработване на 

......................................................................, за следния обхват на проекта:  

№ Землище ЕКАТТЕ Имоти  № .............................. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

 Подпис/Печат*:   

*Печат се поставя от юридическите лица/ЕТ 

 

При изпълнение на заявлението Ви, данните се предоставят на осигурено от Вас, 

записващо устройство (USB - флаш памет, оптичен носител) с подходящ капацитет или на 

посочения e-mail. Заявителят няма право да разпространява получената информация, 

както и да я предоставя за ползване на други лица (физически и юридически). 

Заявления, които не са подписани и подпечатани (за юридическите лица/ЕТ) няма да се 

разглеждат. 

При непредставяне на документ за платена такса, готовата информация не се предоставя 

на заявителя. 

Приложения:  
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 4. 

1. декларация по чл. 1, ал. 9, т. 3 за неразпространение на получените данни (приложение 

№ 16); 

2. оптичен носител (CD - R диск) с трасе/полигон в dxf- формат на версия R12 на AutoCAD   

3. записващо устройство (USB - флаш памет, оптичен носител) за запис на исканата 

цифрова информация. 

 

          

§ 4. Създава се Приложение № 16 към чл. 1, ал. 9, т. 3: 

 

„Приложение № 16 към чл. 1, ал. 9, т. 3 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ  

ЗА НЕРАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ 

 

Долуподписаният/ата, 

 

 

1. Данни за юридическо лице/ЕТ  

   

ИМЕ    

   

ЕИК / БУЛСТАТ   

   

УПРАВИТЕЛ   

 
  

ЕГН 

(управител) 
  

   

 

 

2. Данни за физическо лице. 

   

ИМЕ   

   

ЕГН   
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Декларирам, че предоставените ми цифрови данни от КВС в ZEM формат, няма да 

бъдат разпространявани и предоставяни под каквато и да е форма, продавани, 

давани под наем или на лизинг и в какъвто и да е файлов формат на други 

физически и/или юридически лица. Ще ползвам материалите и данните само за 

реализиране на посочения в заявлението проект. 

В тази връзка се задължавам да обезпеча в достатъчна степен сигурността и достъпа 

до предоставените ми цифрови данни. 

Известна ми е отговорността по Наказателния кодекс при неизпълнение на 

поетите задължения  

 

 

Дата: _ _/ _ _/20_ _ г.         Подпис:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

гр. София             / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ / 

 

 § 5. Навсякъде думите „Министерството на земеделието и храните”, 

„Министърът на земеделието и храните” и „министъра на земеделието и храните” се 

заменят съответно с „Министерството на земеделието, храните и горите”, 

„Министърът на земеделието,  храните и горите” и „министъра на земеделието, 

храните и горите”, а абревиатурата „МЗХ“ се заменя „МЗХГ“. 

 

Заключителна разпоредба 

 

 § 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен 

вестник“. 

 

 

РУМЕН ПОРОЖАНОВ 

Министър на земеделието, храните и горите 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СП/П 



 

           
 
 
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Заместник-министър на земеделието, храните и горите  

 
 

 

 ……….…………………     

 ……………………. 2018 г. 

 

ДО 

Г-Н РУМЕН ПОРОЖАНОВ 

МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, 

ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

ОДОБРЯВАМ: 

________________________________ 

МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, 

ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

 

 

Д О К Л А Д  

ОТ ВЕРГИНИЯ КРЪСТЕВА – ЗАМЕСТНИК – МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

 

 

Относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 49 от 2004 г. 

за поддържане на картата на възстановената собственост   

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, 

На основание § 4, ал. 1, т. 3 от Закона за кадастъра й имотния регистър 

(ЗКИР) и във връзка с чл. 10, ал. 1 от Правилата за изготвяне и съгласуване на 

проекти на актове в системата на Министерството на земеделието, храните и горите, 

утвърдени със Заповед № РД-09-851 на министъра на земеделието, храните и горите  

от 30.10.2017 г., внасям за одобрение Проект на Наредба за изменение и допълнение 

на Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост 

(Наредба № 49 от 2004 г.). 

С предложените в Наредба № 49 от 2004 г. изменения се цели намаляване на 

административната тежест върху гражданите и бизнеса във връзка с Решение № 338 

на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на мерки за намаляване на 

административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на 

изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на 

хартиен носител и с Решението по т. 30 от Протокол № 28 от заседанието на 

Министерска съвет от 28 юни 2017 г. 
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Основните предложения в проекта на наредба се състоят в следното: 

1. намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса чрез 

премахване на изискването за сключване на договор между Министерството на 

земеделието, храните и горите (МЗХГ) и юридически или физически лица 

(правоспособни да извършват дейности съгласно Закона за кадастъра и имотния 

регистър) при предоставяне на цифрова информация от картата на възстановената 

собственост. В тази връзка следва да отпадат и изискуемите за сключването на този 

договор документи, които служебно могат да се проверяват в публични регистри. С 

предложените изменения се създава възможност информацията да се предоставя по 

електронна поща, за да не се налага потребителя на услугата да посещава МЗХГ 

няколкократно; 

2. намаляване на административната тежест за държавни органи (ведомства) - 

разпоредители с бюджет и общини (в качеството им на собственици на земеделски 

земи и земи и гори от горския фонд), като им се предоставя възможност 

безвъзмездно да получават данни в цифров вид (SHP формат) по реда на чл. 45а от 

Наредба № 49 от 2004 г. Така предложените промени ще подпомогнат общините при 

прилагане на процедурата по чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи за отдаваме под наем или аренда на пасищата, мерите и ливадите 

от държавния и общинския поземлен фонд на собственици или ползватели на 

животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни. 

Предложеният проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 

49 от 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост не съдържа 

разпоредби, транспониращи актове на Европейския съюз, поради което не е 

изготвена и приложена таблица за съответствие с правото на Европейския съюз.  

Приемането на проекта на наредба не изисква допълнителни средства от 

бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите.   

В процеса по изработване на проекта на наредба са проведени обществени 

консултации. Съгласно чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за нормативните актове, проектът 

на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане 

на картата на възстановената собственост и докладът от заместник – министъра на 

земеделието, храните и горите са публикувани на интернет страницата на 

Министерство на земеделието, храните и горите и на Портала за обществени 

консултации, като на заинтересованите лица е предоставен 30 - дневен срок за 

предложения и становища.  

Проектът на наредба е съгласуван в съответствие с разпоредбите на 

Правилата за изготвяне и съгласуване на проекти на актове в системата на 

Министерството на земеделието, храните и горите, утвърдени със Заповед № РД-09-

851 на министъра на земеделието, храните и горите от 30.10.2017 г. Направените 

целесъобразни бележки са отразени.  
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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, 

Във връзка с гореизложеното и на основание § 4, ал. 1, т. 3 от Закона за 

кадастъра й имотния регистър, предлагам да издадете предложения проект на 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане на 

картата на възстановената собственост. 

 

Приложение:  1. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 49 от 

2004 г. за поддържане на картата на възстановената 

собственост; 

2. Справка за отразяване на постъпилите становища; 

3. Справка за отразяване на постъпилите предложения от 

обществената консултация. 

 

С уважение, 

 

 

ВЕРГИНИЯ КРЪСТЕВА 

Заместник-министър на земеделието, храните и горите 

 


