
  
 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 
ОТНОСНО ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В 

КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ 

 

 

  

 Община Костенец съобщава на всички заинтересовани лица, че Служба по 

геодезия картография и кадастър – Софийска област е обявила приемането на 

кадастрални карти и кадастрални регистри (КККР) на недвижимите имоти за 

землищата на с.Долна Василица и гр.Костенец, гр.Момин проход, с.Горна 

Василица, с.Костенец, с.Очуша, с.Подгорие и с.Пчелин, община Костенец.  

 В 30-дневен срок от публикуването на обявлението в Държавен вестник ( ДВ 

бр.74 от 07.09.2021г.)  - до 07.10.2021г. включително, заинтересованите лица могат да 

се запознаят с изработените КККР и при необходимост да подадат възражения срещу 

тях. 

 Картите се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска 

област. Същите не са предоставени на общината на хартиен или електронен носител.  

Картите са достъпни за всички само в електронен вид на Кадастрално-

административната информационна система (КАИС) на Агенцията по геодезия, 

картография и кадастър.  

 

Предоставяме Ви списък на населените места в община Костенец с код на 

населеното място от Единния класификатор на административно-териториалните и 

териториалните единици (ЕКАТТЕ) и номер на кадастралния район, които следва да се 

въвеждат като първи две цифри при търсенето на поземлен имот: 

 

Населено място ЕКАТТЕ и 

кадастрален район 

гр.Костенец 38902.500 

с.Костенец 38916.500 

гр.Момин проход 50245.501 

с.Горна Василица, мах.Нова 18561.501 

с.Горна Василица, мах.Гледжова 18561.502 

с.Горна Василица, мах.Пердова 18561.503 

с.Пчелин 58863.500 

с.Подгорие 56993.500 

с.Очуша, мах.Шехтова 54554.500 

с.Очуша, мах.Мартинска 54554.501 

с.Очуша, мах.Кьосева 54554.502 

с.Очуша, мах.Каменчанска 54554.503 

с.Очуша, мах.Кулева 54554.504 

с.Очуша, мах.Шатърска 54554.505 

 

 

 

 

 



За да се запознаете със собствения си имот е необходимо да направите следните 

стъпки: 

1. Необходимо е да влезете в системата КАИС на интернет адрес: 

https://kais.cadastre.bg. (В прозореца „Как да…” се съдържат раздели: Често задавани въпроси, 

Ръководство и Видео уроци, които съдържат разяснения относно работа в системата.) 

 

 
 

 

 2.  Трябва да си направите регистрация в системата чрез прозорец „Регистрация” 

(горе вдясно на екрана) 

 
 

 

https://kais.cadastre.bg/


3. След потвърждаване на регистрацията влизате в системата. 

4. Справката се извършва в полето Карта – Неодобрени кадастрална карта и кад. 

Регистри, което се избира от падащото меню на ред „Кадастрална карта и кадастрални 

регистри”- зелената стрелка вдясно. 

 

 
 

5. В полето избор на обекти се въвеждат:  ЕКАТТЕ на населеното място, номер 

на кадастралния район и номер на имот. 

В повечето случаи номерът на поземления имот в кадастралната карта съвпада с 

номера на имота по действащия до момента кадастрален план, по който са издавани 

скици от общината, извършвани са сделки и са издавани документи за собственост. 

(Пример: В документа за собственост е записано: УПИ ХІ-123, номерът на имота е 123) 

 

 
 

 

 

 

 



Когато се отнася за сграда, се добавя нейния номер: 

 

 
 
А когато се отнася за самостоятелен обект в сграда съответно се добавя и номера на 

самостоятелния обект:   

 

 
 

 
 В случай, че не е открит поземления имот, може да се изпише произволен номер 

на имот, за да се отвори кадастралната карта на населеното място. След това да се 

потърси имота по неговото местонахождение и с бутона „Селектиране на обекти“ и 

посочване върху картата да се избере намерения имот. 

 



 
 

 
 Също  така, може да се потърси чрез прозореца „Стар идентификатор“: посочват 

се област, община, номер на имот, съгласно нотариален акт, скица или друг документ,  

с който разполагате, и бутона „Търси“. След това се избира един от появилите се по-

долу поземлени имоти. 

 

 
 

 

 

 

 
6. В полето „Информация за обекта“ е дадено подробно описание за 

собствеността на избрания от Вас обект. 

 



 
 
 7. Изработените кадастрални карти и кадастрални регистри включват всички 

землища на община Костенец с изключение на с.Голак, т.е всички имоти, включени в 

Картата на възстановената собственост (КВС) на земеделските земи, както и 

териториите по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, за които общината има одобрени планове на 

новообразуваните имоти (ПНИ). За тях също може да се направи справка в КАИС.  

Номерът на поземления имот се изписва без нулата пред номера на масива и имота. 

(Пример: Номер по документ за собственост 18561.010.021 следва да се търси като номер на поземлен 

имот: 18561.10.21)  

 8. След извършване на справката, всяко заинтересовано лице може да подаде 

възражения в срок до 07.10.2021г. по кадастралната карта и кадастралните регистри, 

като подробно опише установената непълнота, грешка и др.  

 Възражения могат да се подават по няколко начина: 

- електронно в КАИС чрез прозореца Жалби и възражения – Възражения 

Неодобрени кадастрална карта и кад. регистри  

  

 
 

Последователно се отварят прозорците от „Данни на заявителя“ до „Преглед и 

финализация“ и коректно се попълва информацията в тях.    



 
 

 В прозореца „Избор на обект” се посочва идентификатора на поземления имот, 

съответно на сграда, на самостоятелния обект в сграда и с бутона „Търси” се открива 

същия. С бутона „Добави в списък с обекти”, се добавят един след друг всички обекти 

(земя, сгради), за които ще се възразява. 

 

 
- да се изпратят на имейла на Службата по геодезия, картография и кадастър – 

Софийска област: sofia.oblast@cadastre.bg; 

- да се входират на хартиен носител в регистъра за възражения в Общинска 

администрация – Костенец или в кметството на населеното място. Бланката 

за възражения е публикувана на интернет страницата на общината. 

mailto:sofia.oblast@cadastre.bg

