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Във връзкас постъпилипитания вМинистерство на земеделие и горите горите /
Министерство МИНИСТЕРСТВОгnо на регионалното развитие и благоустройствотоro относно реда за

възстановяванеправотонасобственостno реданаЗСПЗЗИ ЗВСГЗГФпри наличиена
одобрена кадастрална карта икадастрални регистрииотносноредазаобезщетяванена

засегнатите собственици в следствие на явна фактическа грешка възникналапри
създаване на кадастралната карта Мнннстерство на земеделието и горите /
.Ми t Министерсттво на регионалното ro развитиеиблагоустройствотодаваследните указания

J. Възстановяване правото·на собственост- no реданаЗСПЗЗ И ЗВСТЗГФ 
приодобренакадастралнакартаи кадастралнирегистри

Сы Съгласночл. 31, ал. 1 и чл. 33, ал. .. 2 от ЗСПЗЗ. общинскатаслужба ПО земеделие 
и горисорган попоземленапоземлена  собственост ив нейнuте правомощияя и отговорности с 

възстановяване възстановяването направото··о на собственост върху земеделските земи и горитеТова
правомощие сеизпълняваиследодобряване на кадастралната картаи кадастралните 

регистризасъответнататериторияСъгласночл. 4. ал. 1 от :ЗКИР, в правомощията на 
Л гАгенцията по кадастъра и създаванетои поддържането на кадастралната картаи

кадасткадастралнитерегистри

3а възстановяване на правотонасобственост в земеделски земи и rори при

наличиенаодобрена кадастрална картасе спазва следния ред
Заидентифициране на имотитевсъществуващии възстановими стари реални

границипо исканеналице ro с признато право насобственост службата по кадастъра 
предоставяактуалнаинформацияоткадастралната карта и кадастраалнитерегистрии
проектен идентификатор 1 правоспособното лице коетоще извършва тази дейност
иден идентифицира имотатa и изработва проект за изменение на кадастралната карта в

цифров CADформат вграфичен вид
CлужбатаСлужбатапо кадастъра извършвапроверказасъответствиеветствиесъссъществуващите

даннии к.. кадастърараната карта и заверяваскицата проекткоято служипредосзгна
издаваненарешениеза възстановяванестановяванеправотона соб собственост

Moлбата за възстановяване на nравото на собственост искицата проектсе
представятr пред ОСЗГ ОТr заинтересованото лице ОСЗГ издава решение за
възсвъзстановяване правототона собственост В което имота се записваС идентификатора
даденотсслужбатапо кадастъра 

следвлизане в силанарешениетоза възст възстановяване правотоJ о насобственост
службата по кадастъра нанася възстановения имот в кадастралнат карта и

кад... кадастралнитералните регистри1 
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2. Обезщетяване на засегнатите собственици вследствтиевие на явнаОбезщетяване
грешка възниквапри създаванена кадастралнатакарта

Когат·о при обединяване на кадастралнитеnланове на урбанизираните територии 
с плановете11 картитеодобрени по зсnзз и ЗВСГЗГФ се констатира контактназона 
с налице явна фактическа грешка по смисъла на § 6, ал. 8 от ПЗP на ЗКИР. 
Отстраняването тона тазигрешка се извършва по реда на чл.4 7 от Наредба №3 от 2005 r. 
засъдържанието, създаването и поддържането на кадастралнатакарта и кадастралните 

регистриа обезщетяването на засегнатите собственицu се извършвапо реда начл. 1 Об
от ЗСПЗ3. ссъответно' L чл.6 и § 8 от ПЗР наЗВСГЗГФ. 

Редътпочл.26 ОТ nпзслзз енеприложимв случаитенаотстраняване на явна
фактическагрешкаприсъздаване на кадастралната карта 1:1 кадастралнитерегистри

Изработените присъздаването на кадастралната карта карта на контактната 
зона и списък назасегнатите ИМОТИ се обявяват заедно с кадастралната карта на 
гражданите при коетото заинтересуваните лица могат да правят възражения

включителнозаимотитепопадащи В контактнатаЗОНА. 

Следотразяванена основятелнитевъзражения, комисията по чл. 47, ал.1 ЗКИР 
с съставяnротокол заотсотстраняванена явна фактическа грешкавконтактната зона, един
екземnляр от който се изnраща на Министерството на земеделието и горите за 

обезщетяване насобствениците. Към nротокола сеприлагакартана контактната зона 
и списък на засегнатитесобственици. Въз основа на материалите и данните за 
отстраняване наявнатафактическа грешка в контактната зorra, ОСЗГ оnределя начина 
3а обезщетяване на засегнатите собственици no реда на чл. 106 от ЗСПЗЗ. съответно no 
чл. (, 11 § 8 от ПЗР на ЗВСПГФ. 

ОСЗГ издава новирешения завъзстановяване правoтo на собственост, съответно 
3а обезщетяване на засегнатитесобственици

ОСЗГ изпраща решенията (8 7-дневен срок от r издаването им на службата ПО 
кадастър заотразяванев кадастралнатакартаи кадастралнитерегистри. 
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