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Правен режим на кадастъра

Основното предназначение на кадастъра е да дава
информация за намиращите се на територията на
Република
България
недвижими
имоти
и
за
съществуващите по отношение на тях вещни права (чл. 2,
ал. 2 ЗКИР).

Две от най-важните характеристики на кадастралните
данни е тяхната ИСТИННОСТ и тяхната АКТУАЛНОСТ.

 Границите – необходим елемент от индивидуализацията на всеки
ПИ
 Границите са включени в понятието „основни кадастрални данни“
по смисъла на чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗКИР

 Границите обособяват вещта от останалия материален свят и й
предават самостоятелност.
 Освен като индивидуализиращ белег, границите служат и за
очертаване на пределите на фактическата и юридическа власт на
субекта, притежаващ вещно право върху ПИ (право на
собственост, право на ползване)

 Границите на имота се ползват с предимство в случай на
разминаване с неговата площ.
 Границите на ПИ се установяват въз основа на информацията
по чл. 43, ал. 1 от ЗКИР. Въпреки стремежа на законодателя
границите на ПИ да бъдат точно означени, установени,
заснети и отразени в КК, той допуска възможността за
определени минимални отклонения (чл. 18 НССПКККР)

Правен интерес в аспекта на ЗКИР
/заинтересовани лица/
Заинтересовани лица по смисъла на закона са собствениците
и носителите на други вещни права върху недвижимите
имоти, а в случаите на предоставени права – ведомствата и
общините, на които са предоставени правата.

Извършване на услуги от АГКК с или без
наличието на правен интерес
Наличие на правен интерес се изисква за:
 Издаване на скици-проект
 Издаване на схеми- проект
 Изменение на кдастралната карта
 Изменение на КРНИ

Не се изисква от заявителя наличие на правен интерес или
предоставяне на документи, които го доказват за:
 скица на поземлен имот;
 скица на сграда;
 схема на самостоятелен обект;
 удостоверение за наличие или липса на данни (удостоверение за
характеристики)
 Удостоверение за зона на ограничение и имотите от КККР, които
попадат в нея.

Правна характеристика на правото на
собственост
“Съвременното право няма
определение легално.

Какво е собственост тогава?
Ще караме принципално.”

Огнян Герджиков

Правото на собственост е:

 Абсолютно
право
 Имуществено
право
 Прехвърлимо
право
 Сложно
право

В теорията е застъпено определението, че правото на
собственост е призната и гарантирана от закона възможност
на едно лице да владее, да ползва и да се разпорежда с
определена вещ и да иска от всички други лица да се
въздържат от въздействие върху нея.

Правомощието владение – правото на собственика да упражнява фактическа
власт върху вещта, да я държи, да си служи с нея. Чрез владението се
манифестира собствеността. Не може собственикът да ползва вещта, ако няма
фактическа власт върху нея.
Правомощието ползване – това е правна възможност на собственика да
извлича полезните свойства на вещта. Правото на ползване включва и
възможността на собственика да придобива доходите от своята вещ като
плодове, прираст от добитък, а също и гражданските плодове. Ползването може
да се упражнява не само с фактически, но и с правни действия, чрез отдаване на
вещта под наем, в заем.
Правомощието разпореждане – в обхвата на това правомощие се отнасят само
такива правоотношения по повод на вещта, с които изцяло или отчасти се
прекратява правото на собственост – продажба, замяна, отказ от право на
собственост или когато се създава възможност за евентуално бъдещо
прекратяване или обременяване – ипотека, залог, учредяване на вещни права.

 Право на държавна
собственост
 Право на общинска
собственост
 Право на частна
собственост
 Право
на
собственост върху
земеделски
земи,
гори и води

Видове право на
собственост

Съсобственост
“Съсобственост е налице тогава,
когато двама, трима, четирима..

едничка вещ съвместно притежават
и всеки смята, че я има.”
Огнян Герджиков

Съсобственост
С оглед на това дали дяловете
на
съсобствениците
са
определени, съсобствеността
бива:

С оглед на това дали
съсобствеността може да
бъде
прекратена
чрез
делба, разграничаваме:

дялова
и бездялова

делима
и неделима

С оглед начина на
възникване
съсобствеността може
да бъде:

доброволна,
принудителна и
случайна

Права и задължения на съсобствениците
“Всеки собственик правата има:
владее, ползва и се разпорежда,
но те опират до правата други
и ето как закон нарежда:

Съсобственикът може да си служи
С вещта, но тъй че да не пречи
На другите така да правят също,
Че инак получават си гювечи.”
Огнян Герджиков

 Правомощие
владение
 Правомощие ползване
 Правомощие
разпореждане

Прекратяване на съсобствеността

“Съсобствеността не е навеки.
Да прекрати я може всеки,
но стига тя да е делима

и искащият дял да има”
Огнян Герджиков

 Доброволна делба
 Съдебна делба
 Прекратяване на
съсобствеността чрез
прехвърляне на дела на друг
съсобственик
 С погиване на вещта

Ограничени вещни права
 Право на строеж (суперфиция)
“Сегашната уредба позволява
възможност собственик да дава
на друг да построи върху земята
от скромна зала до палата.
туй право суперфиция се казва
и то нагледно ни показва
как собственикът на земята
туй право ще го отпечата”
Огнян Герджиков

 Право на надстрояване и пристрояване
 Да извърши строителна дейност за надстрояване или
пристрояване на съществуваща сграда, съобразно
утвърден инвестиционен проект;
 Да придобие собствеността върху надстроения или
пристроения обект, отделно от собствеността върху
сградата;
 Да придобие правото на собственост или правото на
строеж в съответни идеални части от терена;

 Право на надстрояване и пристрояване

 Да придобие идеални части, съответни на стойността на
надстроения, пристроения обект от общите части на
сградата;
 Да придобие в собственост и съответните прилежащи
зимнични и тавански помещения;

 Да ползва чуждата земя, доколкото това е необходимо за
използване на постройката и надстроения обект.

 Право на дострояване - възможност за извършването на нов
строеж до съществуваща сграда върху повърхността на
земята в съответствие в съответствие с предвижданията на
влязъл в сила ПУП или виза за проектиране за прилежащия
имот

 Право на строеж под повърхността на земята - възможност
за изграждането на постройка под повърхността на земята
съгласно предвижданията на влязъл в сила ПУП или виза за
проектиране

 Право на строеж под повърхността на водата е друга
специфична разновидност на правото на суперфиция,
което е възникнало в резултат от новите възможности на
съвременната строителна техника. То се изразява във
възможността за построяване на сграда под повърхността
на водата. Този строеж трябва да бъде трайно прикрепен
към морското, съответно – към речното дъно, за да има
характер на специфична недвижима вещ
 Право на подстрояване – то се различава от правото на
строеж под повърхността на земята. Правото на
подстрояване предполага наличието на вече изградена
сграда, за разлика от правото на строеж под повърхността
на земята.

 Право на ползване
“Това е термин многозначен
Веднъж е право облигационно –
при договор за наем и за заем.
Това е просто, ясно и резонно.
А втори път е само част от право.
Затуй се правомощие нарича.
И в качеството си такова
зад правото на собственост наднича.”
Огнян Герджиков

СЕРВИТУТИ
Сервитутът е тежестта, наложена върху един недвижим
имот, наречен служещ имот в полза на друг недвижим имот,
наречен господстващ имот, който принадлежи на друг
собственик.
Сервитутът като абсолютно субективно право създава
задължения и за всяко трето лице да се въздържа от
въздействие върху обременения и господстващия имот, с
които се пречи на упражняването на правомощията на
носителя на сервитутното право.

 Видове сервитути
 Законни (принудителни)
 Доброволни (договорни)

 Сервитути по ЗУТ:
 Право на прокарване на временни пътища

 Чл.192 от ЗУТ урежда едно същинско сервитутно право
на преминаване през чужди имоти;
 Правото на прокарване на отклонения от общи мрежи и
съоръжения на техническата инфраструктура през чужди
имоти се учредява с писмен договор между
собствениците на поземлените имоти с нотариална
заверка на подписите;
 Сервитут на преминаване- чл. 36 от ЗОСИ

 Сервитут на водопрекарване

Чл. 112 от ЗВ задължава всеки съсобственик на недвижим имот „да
дадеправо на водопрекарване през своя имот на всички, които имат
постоянна или временна нужда от това“. Водопрекарването е
обусловено от нуждите на собственика на господстващия имот
(земеделски, производствени, за питейна вода и др.) и се изразява в
прекарване на повърхностно течение (вада) или в изграждане на
водопроводи и други съоръжения за водопрекарване.

Актове за недвижими имоти
Според предмета си, нотариалните
удостоверения биват:

 Удостоверения на правни сделки
с НА;
 Удостоверяване на право на
собственост върху НИ;
 Удостоверяване на документи
(подпис, дата, верността на
преписи);
 Удостоверяване на вписване,
отбелязвания и тяхното
заличаване;
 Удостоверяване на други факти –
явяване пред нотариус, покани,
протести и др.;
 Приемане и връщане на
документи и книжа;

Според формата, в която се
извършват НУ биват:

Нотариален акт за правни
сделки;
Нотариален акт да
удостоверяване на ПС върху
недвижим имот.
(Констативен НА);
Удостоверение чрез
вписване, отбелязване или
заличаване;
Удостоверение чрез надпис
на документа (дата, подпис,
съдържание, верност на
преписа);

Удостоверяване правото на
собственост
Констативните нотариални
актове биват:
• Нотариален акт по правоприемство
(придобиване по наследство);
• НА по правоприемство на основание
съдебно решение (чл.19, ал.3 ЗЗД);
• НА, издаден на основание
административен акт (за някои случаи
не е необходим нотариален акт), за
отстъпване право на строеж от
държавата; продажба по чл. 18 от ЗС;
• НА във връзка с ЖСК;
• НА за недвижими имоти, придобити
по давност (обстоятелствена
проверка);

Съдържание на нотариалния акт
1. Годината, месеца, деня, а когато е необходимо - и часа и мястото на издаването му;
2. Името на нотариуса, който го издава;
3. Пълното име, единния граждански номер на лицата, които участват в
производството, както и номера, датата, мястото и органа на издаване на техния
документ за самоличност;
4. Съдържанието на акта;
5. Кратко обозначение на документите, удостоверяващи наличността на
изискванията по чл. 586, ал. 1 от ГПК (дали праводателят е собственик на имота и
дали са налице особените изисквания за извършване на сделката.
6. Подпис и изписано пълно име на страните или техни представители и подпис на
нотариуса.
7. Точно описание на недвижимия имот с посочване на границите и
местонахождението му. (при констативния нотариален акт).

Изключение на нотариална форма
 При продажба на наследство.
 Договорите, чрез които държавата придобива имоти и се
разпорежда с имоти.
 Договорите за придобиване на собственост и ограничени вещни
права върху имоти, както и за разпореждане с имоти ЧОС

 Заместване на нотариалния акт със съдебно решение по чл. 19, ал. 3
от ЗЗД

Основни принципи в административния процес
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Принцип на законност
Принцип на съразмерността
Принцип на истинността
Принцип на равенството
Принцип на служебното начало
Принцип за самостоятелност и безпристрастност
Принцип за бързина
Принцип
на
достъпност,
публичност,
последователност и предвидимост

прозрачност,

Видове административни актове и тяхното издаване
Според съдържанието и адресата му:
1. Нормативни административни актове (НАА)
Съгласно чл. 75 от АПК – „НАА са подзаконови АА, които съдържат
административноправни норми, отнасят се за неопределен и неограничен брой адресати и
имат многократно правно действие“. Органите в ИВ, които
издават
НАА
са:
Министерски съвет (МС), министрите, ръководителите на
централни
ведомства
подчинени на МС в определени от закона случаи.
2. Общи административни актове (ОАА)
Създават права или задължения, или непосредствено засягат правни
интереси
на
неопределен брой лица, за разлика от НАА, ОАА имат конкретно
съдържание,
но
адресатите им са неопределен по брой лица, които най-често са определяеми по някакъв
признак
3. Индивидуални административни актове (ИАА)
Съгласно чл. 21 от АПК ИАА е изричното волеизявление или изразеното с действие или
бездействие волеизявление на АО или на друг овластен орган, с което се създават права или
задължения или непосредствено се засягат права, свободи или законни интереси на
отделни организации

Според правните си
последици административните актове се делят
на:
1. Оправомощаващи – създават права.

2. Задължадащи – съзадават задължения.
3. Утежняващи – налагат забрани като засягат права свободи и
законни интереси

Според насочеността на волеизявлението на АО
техен автор, административните актове се делят на:
1. Констативни административни актове – с тях се констатират факти и обстоятелства с
правно значение. При тях волеизявлението на АО е насочено към удостоверяване на тези
факти и обстоятелства. Обикновено тези актове служат като основа за издаването на друг
административен акт – акт за установяване на административно нарушение.
2. Декларативни административни актове – те признават или отричат съществуването на
права или задължения. При тях волеизявлението на АО е насочено към признаване на вече
възникнали права или задължения, към момента на тяхното възникване.
3. Конститутивни административни актове – наричани още разпоредителни.
Непосредствено създават права или задължения за техните адресати и при необходимост
могат да бъдат изпълнени пряко с държавна принуденост (юридически акт).
Тези административни актове са най-често срещаният юридически израз на изпълнителната
дейност.

Оспорване на административни актове
1. По административен ред – пред непосредствено по горестоящия административен орган. Контролът в рамките на
административното
производство
пред
АО
е
по
законосъобразност, целесъобразност и правилност
1. По съдебен ред - само за законосъобразност.

Класифицирана информация
Класифицирана информация по смисъла на ЗКИ е
информацията, представляваща държавна или служебна тайна,
както и чуждестранна класифицирана информация. Достъп до
класифицирана информация се предоставя само на лица,
получили разрешение за достъп, при спазване на принципа
„необходимост да се знае“

Органи за защита на класифицирана информация
1. Държавна комисия по сигурността на информацията
2. Служби за сигурност

3.Служби за обществен ред
4. Организационни единици

5.Служител по сигурността на информацията

Видове класифицирана информация и ниво
на класификация
 Държавна тайна - това е информация, свързана с отбраната на
страната, с външната политика и вътрешната сигурност на
страната,
с
икономическата
сигурност
на
страната,
нерегламентираният достъп до която би създал опасност или би
увредил интересите на Република България, свързани с
националната сигурност, отбраната, външната политика или
защитата на конституционно установения ред.
 Служебна тайна – е информацията, създавана или съхранявана от
държавните органи или органите на местно самоуправление,
която не е държавна тайна, нерегламентираният достъп до която
би се отразил неблагоприятно на интересите на държавата или би
увредил друг правнозащитен интерес.

Нивата на класификация за сигурност на
информацията
 Строго секретно
 Секретно
 Поверително
 За служебно ползване

Условия и ред за достъп до класифицирана
информация
Разрешение за достъп до класифицирана информация се издава на лице, което отговаря на
следните изисквания:
1. Притежава българско гражданство, с изключение на информацията, защитена като
„индустриална сигурност“
2. Е пълнолетно;
3. Има завършено средно образование;
4. Не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
5. Е надеждно от гледна точка на сигурността; (процедурата по проучване за надеждност има
за цел да установи дали кандидатът отговаря на изискванията за издаване на разрешение за
достъп до класифицирана информация)
6. Не страда от психически заболявания, удостоверени по съответния ред;
7. Е определено като надеждно за опазване на тайна

Защита на класифицирана информация
1. Физическа сигурност – включва система от организационни, физически и
технически мерки за предотвратяване на нерегламентирано достъп до
материали, документи, техника и съоръжения, класифицирани като държавна
или служебна тайна. Системата включва защита на сградите, помещенията и
съоръженията, в които се създава, обработва и съхранява класифицираната
информация и контрола върху достъпа до тях.
2. Документалната сигурност – състои се в система от мерки, способи и
средства за защита на класифицираната информация при създаването,
обработването и съхраняването на документи, както и при организирането и
работата на регистратури за класифицирана информация.

3. Персоналната сигурност - представлява система от принципи и
мерки, прилагани от компетентните органи по съответния ред
спрямо лица с цел гарантиране на тяхната надеждност с оглед
защита на класифицираната информация. Принципите и мерките
включват принципа "необходимост да се знае", процедурата по
проучване на лицата и издаването на разрешение за достъп,
провеждането на обучение на лицата по реда на закона и правилника
за неговото прилагане и осъществяването на контрол в тази област.

4. Криптографската сигурност - представлява система от
криптографски методи и средства, които се прилагат с цел защита на
класифицираната информация от нерегламентиран достъп при
нейното създаване, обработка, съхраняване и пренасяне.

5. Сигурността на комуникационните и информационните
системи (КИС) представлява система от принципи и мерки за
защита от нерегламентиран достъп до класифицираната
информация, създавана, обработвана, съхранявана и пренасяна в
КИС.
6. Индустриалната сигурност - представлява система от принципи
и мерки, които се прилагат по отношение на кандидати физически и юридически лица, при сключването или
изпълнението на договор, свързан с достъп до класифицирана
информация, с цел защитата й от нерегламентиран достъп.

Административно – наказателни разпоредби
В
административното
право
съществува
принципът
за
законоустановеност на административните нарушения и наказания
ЗКИ предвижда различни видове глоби и санкции, в зависимост от
нарушението и вида на нарушителя, съдържащи се в Глава 8 от същия.
Глобите варират от 300 до 20 000 лв.

Видове лични данни.
Правна уредба
Съгласно чл. 4, т.1 от Регламента, лични данни означава всяка информация,
свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което
може да бъде идентифицирано (субект на данни).
Физическо лице, което може да бъде идентифицирано е лице, което може да
бъде идентифицирано, пряко или непряко, по – специално чрез
идентификатор като име, идентификационен номер, данни за
местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци,
специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата,
умствената, икономическата или социалната идентичност на това лице.

Видове лични данни
• Генетични данни – това са лични данни, свързани с наследени или придобити
генетични белези на дадено физическо лице, които дават уникална информация за
отличителните черти или здравето на това ФЛ и които са получени, по-специално,
от анализа на биологична проба от въпросното ФЛ.
• Биометрични данни – лични данни, получени в резултат на специфично
техническо обработване, които са свързани с физическите, физиологичните или
поведенческите характеристики на дадено ФЛ и които позволяват илил
потвърждават уникалната идентификация на това ФЛ, като лицеви изображения
или дактилоскопични данни.
• Данни за здравословното състояние – лични данни, свързани с физическото или
психическото здраве на ФЛ, включително предоставянето на здравни услуги,
които дават информация за здравословното му състояние.

Принципи, свързани с обработване на
лични данни
Обработването на лични данни трябва да е законосъобразно, добросъвестно и
прозрачно. Личните данни трябва да са събирани за конкретни, изрично указани и
легитимни цели и да не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели. За
физическите лица следва да е прозрачно по какъв начин отнасящи се до тях лични данни се
събират, използват, консултират или обработват по друг начин, както и в какъв обхват се
извършва или ще се извършва обработването на данните. Принципът на прозрачност изисква
всяка информация и комуникация с обработването на личните данни да бъде лесно достъпна
и разбираема и да се използват ясни и недвусмислени формулировки.

Права на субектите на лични данни
• право на прозрачна информация, комуникация и условия за
упражняването на правата
• право на информация и достъп до лични данни
• право на коригиране и изтриване на личните данни.
• право да поиска от администратора да коригира без ненужно
забавяне неточните лични данни, свързани с него

Принудителни административни мерки. Административно –
наказателни разпоредби
Принудителните административни мерки по своята правна природа
са средство за въздействие срещу извършителя на
административно нарушение. АНР за извършено нарушение на
Регламента за защита на лични данни, както и на Закона за защита
на лични данни се съдържат в Регламента и в ЗЗЛД.

Принудителни административни мерки. Административно –
наказателни разпоредби
Актовете за установяване на административни нарушения се съставят от член
на комисията или оправомощени от комисията длъжностни лица, съответно
оправомощени със заповед от главния инспектор. Наказателното
постановление се издава от председателя на комисията, съответно от главния
инспектор или от опрвомощени от него инспектори. Имуществените санкции
и глобите се събират по реда на ДОПК.
Санкциите са ефективни, пропорционални и възпиращи.

БЛАГОДАРЯ ЗА
ВНИМАНИЕТО!

