
До: 

1. ГС при ВСС

2. Членовете на Работна група по 
въпроси на Имотния регистър в 
България към ГС при ВСС

СТАНОВИЩЕ

от

СНЦОП “ОБЕДИНЕНИЕ НА 
СВОБОДНИТЕ АДВОКАТИ“ 
(„ОСА“), ЕИК 205846611, 
представлявано от Председателя 
адв. ЕМИЛ А. ГЕОРГИЕВ

Относно: Консултационен документ във връзка с  извършване на
последваща оценка на въздействието на Закона за кадастъра и имотния
регистър  (ЗКИР)  и  подзаконовата  нормативна  уредба,  касаещи
създаването,  воденето  и  съхраняването  на  имотния  регистър  (ИР)  в
Република  България,  обявен  на  Портала  за  обществени  консултации
(http://www.strategy.bg)  с  дата  на  откриване  на  обществените
консултации: 08.02.2021г. и дата на приключване:10.03.2021г.

Уважаеми дами и господа, 
Във връзка с проведеното на 19.02.2021г. заседание на Работната

група по въпроси на Имотния регистър в България към ГС при ВСС, на
което се обсъди координирана подготовка на общ материал от името на
ГС при ВСС до Министерство на правосъдието,  съдържащ отговори по
поставените  в  посочения  по-горе  консултационен  документ  относно
последваща оценка на въздействието на ЗКИР и подзаконовата уредба,
касаеща  създаването,  воденето  и  съхраняването  на  ИР,  ОСА  изразява
следното принципно становище и обобщени отговори на поставените в
консултационния документ въпроси:

Приветстваме  започването  на  обществени  консултации  по
изготвяне  на  последваща  оценка  за  въздействието  на  действащата
нормативна  уредба  в  България,  уреждаща  ИР,  предвид  натрупаните
проблеми  пред  ефективното  охраняване  интересите  на  правоимащите
лица,  свързани с  преминаване от  персонална система на вписване (от
партида  на  лицето)  към  партида  на  имота  (имотна  партида)  и
практическото  създаване  на  ИР.  В  България  са  уредени  и  действат
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паралелно и двете системи на вписване: персоналната система, уредена
в  Правилника  за  вписванията  и  реалната  система  на  вписване,
регламентирана със ЗКИР (в сила от 01.01. 2001г.). 

Действащата  уредба,  обаче,  от  една  страна,  е  непълна  по
отношение правомощията на съдиите по вписванията относно попълване
на имотните партиди с необходимата информация, а от друга – дълбоко
противоречива:  паралелно,  в  закона  е  предвидено  задължение  да  се
водят имотни партиди за имот без идентификатор, до влизане в сила на
заповедта на министъра на правосъдието по чл. 73 ЗКИР за въвеждане на
ИР  (чл.  65,  ал.  3  ЗКИР)  и  се  допускат  вписвания,  отбелязвания  и
заличавания, без схеми, скици, проекто-схеми, проекто-скици (чл. 6, ал. 4
ПВп); но едновременно с това, уреденият задължителен обмен на данни
между АВп-ИР и АГКК цели попълване на  т.н. “електронни партиди” само
за  имоти  с  идентификатори, като  липсва  нормативно  определено
съдържание на въведените през  2014г.  в  ЗКИР  “електронни партиди”,
създавани  от  АВп  и  заместващи  предварителните  партиди,  водени  от
СлВп към съдилищата до този момент.  Отделно,  нормативно неясно е
правното  значение  на същите електронни партиди, което, съгласно чл.
65, ал. 4, изр. 2 ЗКИР е „значение на помощно средство за последващото
изготвяне на имотните партиди“. 
По-конкретно,  по  въпросите  в  обсъждания  консултационен  документ,
считаме:

I. Ключовите причини, препятстващи реалното създаване на ИР,
са преимуществено от нормативен характер. 

1.  Най-общо,  те  са  свързани,  освен  с  липсата  на  реални
правомощия  на  съдиите  по  вписванията  досежно
попълване на имотните партиди с актуална информация, но
така също и със законовата уредба по въвеждане на ИР (чл.
70-73  ЗКИР),  като  двуфазно  производство,  което  изисква
влязла в  сила заповед на  министъра на  правосъдието за
създаване  на  ИР  за  цял  съдебен  район  (чл.  70  ЗКИР)  и
одобрена КК и КР за целия съдебен район (чл.  73 ЗКИР).
Изискването за кумулативно наличие на тези предпоставки
за цял съдебен район забавя реалното създаване на ИР.
3. Същевременно, до влизане в сила на заповедта по чл. 73
ЗКИР за въвеждане на ИР, вписванията, отбелязванията и
заличаванията  се  извършват  по  персоналната  система,
включително  при  наличие  на  влязла  в  сила  заповед  на
министъра на правосъдието за създаване на ИР по чл. 70
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ЗКИР.  Едновременното  допускане  от  действащата  правна
уредба  на  извършване  на  вписвания,  отбелязвания  и
заличавания  на  определени  актове,  без  представяне  на
схеми и скици от кадастъра (чл.6,ал.4 ПВп - искови молби
относно нищожност, разваляне, унищожаване на договори с
предмет  вещни  права;  искови  молби  за  обявяване  на
предварителни договори  за  окончателни;  прехвърляне  на
вземания, обезпечени с ипотека; залог или запор на такива
вземания; новиране на такива задължения; разпореждания
с имот/и от съвкупност на заложено търговско предприятие
и  т.н.),  допълнително  увеличава  риска  от  невярно  или
неточно  или  непълно  отразяване  на  подлежащите  на
вписване обстоятелства в имотната партида за всеки имот,
след създаването на ИР. 
4.  Допълнително,  неясната   уредба  относно  обмена  на
данни  между АВп и  АГКК при  изменения в  електронните
партиди  и  изискването  АВ  да  уведомява  АГКК  за  всяко
образуване,  изменение  или  закриване  на  електронна
партида  (вкл.  промени,  касаещи  възбрани,  ипотеки  и
искови молби) не изяснява нито с какъв акт и по какъв ред
се  правят  тези  изменения  в  електронните  партиди  с
помощен характер, нито какво е тяхното правно значение,
нито  защо  е  необходима  тази  информация  на  АГКК.
Същевременно,  реципрочно  нормативно  задължение  за
уведомяване  от  АГКК  на  АВп-ИР,  при  промяна  на
кадастралните данни относно имота, не е уредено.

Предвид  гореизложеното,  обобщено  ОСА  подкрепя
изразената от АСВ на заседанието на Работната група по въпросите
на  ИР  към  ГС  при  ВСС  позиция,  че  ключовата причина,
препятстваща  реалното  създаване  на  ИР,  е от  нормативен
характер. Всички останали изброени в т. 1 от въпросника причини:
административни; структурни; технологични и информационни са
обусловени  от  премахване  на  противоречията  и  непълнотите в
нормативната уредба. В тази връзка, подкрепяме предложението
на АСВ за  отделно  изработване на общ документ в рамките на
Работната група,  който да бъде предложен на ГС към ВСС и да
съдържа  предложения  към  МП  за  изменения  на  конкретни
текстове в действащата нормативна уредба.
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III.  Част  от  проблемите,  представляващи  основни  пречки  пред
изграждането на ИР в България, бях описани по-горе. Ключова роля,
според нас, следва да бъде отредена на правомощията, съответно
отговорността  на  АВп,  в  лицето  на  съдиите  по  вписванията,  за
истинността и пълнотата на вписванията при създаване, изменение
и  закриване  на  имотните  партиди.  Обратното  е  предпоставка  за
нарушаване на принципа на правната сигурност и натоварване на
съдебната  система  с  искове  за  отговорност  от  неистинни
удостоверявания,  както  и  със  спорове  за  право,  възникнали  от
такива  удостоверявания.  Като  се  има  предвид  тази  роля  и
характерът на производството по вписване - съдебно-охранително,
а  не  административно,  следва  да  се  заличат  възможностите  за
размиване  на  компетенции  между  съдии  по  вписванията  и
служители на АВп, които осъществяват административни вътрешни
и външни услуги.

IV.  Основните последици от  липсата на  решение на проблемите,
свързани с изграждането на ИР в България, са свързани именно с
нарушаване  на  принципа  на  правна  сигурност  по  отношение
сделките с недвижими имоти и защита правата на правоимащите
лица.  Тези  проблеми  и  множеството  съдебни  спорове  за  вещни
права,  както  и  за  отговорност  за  вреди  от  неистинни
удостоверявания от АВп, подкопават доверието на частноправните
субекти  в  оповестителното  и  правоохранителното  действие  на
вписванията в ИР.

V.  По  отношение  премахването  на  т.н.  „предварителни  имотни
партиди“ по смисъла на чл. 71, ал. 1 от ЗКИР (в редакцията до ДВ,
бр. 49/2014г.), считаме, че същото оказва значим ефект на забавяне
върху цялостния процес по създаване на ИР. Тези предварителни
партиди,  заедно  с  партидни  дела  се  изготвяха  от  Службата  по
вписванията,  на  основание  данните,  съдържащи се  в  книгите  по
вписванията към съдилищата, както и на данните по чл. 41, ал. 1 и
2 ЗКИР и актовете, получени от службата по кадастъра. Замяната
им  с  неясни  като  съдържание  и  отговорност  за  създаването
“електронни  партиди”  за  имотите,  в  които  много  често  не  се
съдържат  всички  вписани  актове  относно  конкретния  недвижим
имот,  поради наличие на различна индивидуализация на имота в
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отделни  актове,  увеличава  риска  от  въвеждане  в  заблуждение
потребителите  на  информацията  от  тези  партиди.  Например:
множество  изменения  в  КК  и  КР  за  съответните  територии,
извършени  от  нейното  одобряване,  свързани  с  разделяне  и
обединяване  на  недвижими  имоти,  при  които  същите  получават
нови идентификатори, води до образуване от служителите на СВп
на повече от една електронна партида и на имот с идентификатор.
Необходимостта  от  достоверност  и  пълнота  на  информацията,
обединена при използването на електронни партиди, засягащи имот
с  идентификатор,  изисква  същите  да  са  подкрепени  с  писмени
доказателства,  предоставени в нормативно уредено производство
от заинтересованите страни и да се образуват, само въз основа на
изрично  разпореждане  на  съдия  по  вписванията,  след  неговата
правна  преценка. Това е особено наложително при въвеждане на
информация в цифров вид от  огромни предварителни партиди (с
голям брой записи).

VI.  Основните  рискове  при  преминаването  от  персонално  към
реално вписване бяха обобщено посочени по-горе.

VII.  По  отношение  на  съществуващата  двуфазна  процедура  по
създаване  на  ИР  за  отделен  съдебен  район,  считаме  същата  за
неефективна по изложените съображения и поради повишения риск
от заблуда на ползвателите на ИР за привидно функциониране на
ИР.

VIII.  По въпроса за  разширяване на правомощията на съдиите по
вписванията  при  изготвяне  на  имотните  партиди,  считаме,  по
изложените вече съображения, че същото е наложително.

IX. На въпроса за синхронизирането уредбата на ИР с уредбата на
кадастъра,  считаме,  че  същата  следва  да  бъде  подложена  на
последваща  оценка  на  въздействието,  предвид  изложените
непълноти и противоречия относно електронните партиди и обмена
на  данни  между  АГКК  и  АВп.  Считаме,  че  софтуерните  и
информационните  решения  следва  да  обслужват  нормативната
уредба, а не обратното.
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X.  Най-общо,  проблемите,  препятстващи  изграждането  на  ИР  в
България,  биха  могли  да  бъдат  решени  с  неговото  реално
създаване.  Същото  би  следвало  да  започне  с  ясна  и
безпротиворечива нормативна уредба в ЗКИР и ПВп, по отношение
извършване на вписвания, отбелязвания и заличавания от съдии по
вписванията по възстановени предварителни партиди на имотите,
информацията  от  които  да  бъде  интегрирана  в  системата  за
вписвания  (ИИСКИР)  между  АГКК  и  АВп,  като  се  премахнат
изключенията в ПВп за вписвания на актове, без схеми и скици, а за
междинния  период  до  одобряване  на  кадастрални  карти  (КК)  и
регистри (КР) за съответната територия се допусне вписване и по
персоналната система в предварителната партида на имота, която
да послужи за създаване на имотната партида по идентификатор на
имота.

XI. Водещата институция, според ОСА, която да поеме лидерството
при разрешаване на проблемите с ИР, следва да бъдат съдиите по
вписванията,  от  една  страна,  поради  историята  на  системата  на
вписванията досежно имотите в България, която винаги е била към
съдилищата, а от друга - поради  натрупания огромен  практически
опит и юридическа експертиза в тази област.

В  заключение,  изразяваме  подкрепа  и  готовност  да  се  включим
активно както в подготовката на материал от името на ГС в рамките на
публикуваните  от  МП  обществени  консултации  за  въпросите  на
изграждане  на  ИР  в  България,  така  и  в  изготвянето  на  конкретни
предложения  за  изменения  в  нормативната  уредба,  които  да  бъдат
предложени на МП, при преценка от такава необходимост.

София, 24.02.2021 г, С уважение: 
адв. Емил А. Георгиев, 
председател на 
УС на „Обединението на 
свободните адвокати“
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