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Дисертационният труд се състои от увод, изложение в четири глави, 

заключение, списък на използваната литература, списък на съкращенията и 

приложения. Общият обем е 230 страници. 
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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

1. Актуалност на темата 

С развитието на обществата се обогатяват и всички научни и 

технически познания за реалния свят. Всеки човек се нуждае и ползва 

информация за света, както и  технически средства, които го подпомагат да 

приеме и разбере същността на информацията. 

В професионалните области се създават хардуерни и софтуерни 

продукти за управление на процеси, изграждат се бази от данни. Най-

популярният пример за електронна база данни е Internet, където по 

електронен път се достига до различна по тип, стойност и потребление 

информация - реклама, бизнес, търговия, наука, култура, спорт, музика, 

образование и др. 

Информационното общество на XXI век предполага различни 

информационни потребности. Информационните интереси са причина за 

разработване на съответните технически средства, технологии и правила за 

ползване. 

Създадоха се информационни системи (ИС) в различни области, които 

по правилно е да се наричат пространствени информационни системи, 

поради характера на информацията, която използват. Информационните 

системи, които в една или друга степен ползват геодезически данни и 

информация са геоинформационните системи (ГИС). Данни и информация в 

ГИС се дефинират като геоданни и геоинформация. Геодезията като наука и 

практика се е развива като геоинформатика или по-краткото геоматика. 

Източници за получаване на геоинформация са многобройни и различни, а 

геоинформацията е разнородна, с различна точност и пълнота, представена е 

в различен вид и форма. 

Информационните системи за кадастъра са вид Геоинформационни 

системи. Те се реализират на базата на установените в дадената страна закони 

и под законови нормативни документи – постановления, наредби, 

правилници, правила, заповеди и др. Наличието на пълен и точен кадастър и 

имотната регистрация са важна част от европейските изисквания към 

България, които ще доведат до необходимата правна сигурност на 

българските и чуждестранни инвеститори. Основен приоритет на 

изграждането на ИС за кадастъра е да се създаде архитектура на системата, 

която да осигурява максимална разширяемост и производителност, като 

същевременно гарантира безпроблемно внедряване, интеграция с други 

системи и мигриране на данни. 

От 2006 г. със средства по Проект „Кадастър и имотна регистрация”, 

започва изграждането на интегрирана информационна система за кадастър и 

имотен регистър (ИСКИР), която до края на 2008 г. е инсталирана на 

централно ниво и в 28 териториални служби. Функционирането на ИИСКИР 

позволява поддържане централизирано, в реално време на актуална 

информация за кадастралните карти и регистри. Получаването на услуги от 
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ИИСКИР се реализира от всяка териториална служба, независимо от 

териториалното разположение на имота. Сигурността на информационните 

системи и информацията се осигурява на хардуерно и софтуерно равнище. 

Днес ИС за кадастъра се използва активно в структурите на Агенцията 

по геодезия, картография и кадастър. В процеса на работата непрекъснато се 

констатират от експерти, ползватели, потребители и изследователи, редица 

пропуски и грешки, които е необходимо да се отстраняваха своевременно. 

Необходимо е периодично ИС за кадастъра да се подлагат на анализ и оценка 

с цел повишаване на тяхната ефикасност и ефективност. Въпреки че 

системата е отворена и позволява да се допълва, актуализира и коригира  на 

този етап все още не е разработена подходяща методика и технология с която 

да се оценява нейната работа.  

2. Цели и задачи на изследването 

Цел – Да се изследват и анализират информационните системи за 

кадастър в РБългария и оцени тяхната ефективност. 

За постигане на поставената цел трябва да се решат следните 

научноизследователски задачи: 

1. Да се направи анализ и оценка на ИС за кадастър у нас и в 

чужбина. 

2. Да се разгледат и анализират методологическите основи и 

технологични методи в ИС за кадастъра у нас. 

3. Да се разработи методика за оценка на ефективността на 

ИС за кадастър. 

4. Да се експериментира по разработената методика,  

технологията за оценка на ефективността на ИС за кадастър и се 

направят конкретни изводи и препоръки към практиката. 

3. Теза на дисертацията 

Основната работна хипотеза на изследването е: Съществуващите 

ИС за кадастъра се нуждаят от нови теории и технологии за оценка на 

ефективността им.  

Приложението на съвременна методика и технология за оценка на 

ефективността на ИС за кадастъра дава възможност за нов поглед при 

осмислянето на практиката и може да доведе до успешна концептуализация 

на проблемите, формулиране на ефективни решения за предотвратяване 

слабости и материални загуби.  

Изследването на протичащите процеси, чрез аналитични подходи 

гарантира ограничаването на грешките и технологичните слабости на 

използваната в АГКК ИС за кадастър на централно и регионално равнище. 

Генерирането и моделирането на критерии и показатели за оценка на 

съвременни ИС за кадастъра, е все още не достатъчно изследван проблем. На 

този проблем се отделя особено място в дисертационния труд. 

4. Обект, предмет и обхват на изследването 
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Обект на настоящето изследване е: ИС за кадастъра и проблемите, 

който възникват във вътрешната и външната среда.  

Предмет на изследването е: Разкриване на състоянието на 

вътрешната среда на ИС на кадастъра към настоящия момент и какво е 

влиянието и върху служителите, потребителите и ползвателите на 

услугата.  

Обхвата на изследването е:  

- като пространство – национален, регионален и локален; 

- по време - в продължение на 4 години (2013 – 2017 год.); 

- по съвкупност - от експерти, физически и юридически лица от 21- 

до 65 години. 

Специален панел се отделя на експериментални изследвания за 

потвърждаване на теоретичните изводи и съждения. 

Приоритетно се изследва приложението на методиката за оценка на 

ефективността на ИС за кадастър на национално и местно ниво. 

 

5. Подход на изследването 

Методологична основа на изследването са известните 

основополагащи теории в ИС, теорията на системния подход. За изпълнение 

на целта на дисертационния труд са използвани общите методи на научното 

познание като: комплексно-системния метод на анализ; анализ на процеса на 

вземане на решения; логическите методи: анализ, синтез, индукция, 

дедукция, абстракция, сравнение, аналогия и обобщение; методите на 

хронологично-тематичен подход. 

Научните методи: използват се методи изцяло обвързани с доказване 

на възприетата от автора работна хипотеза. 

Изпълнението на конкретни задачи се постига чрез следните 

аналитични изследователски методи: историко-логически анализ на 

факторите оказващи влияние върху развитието на кадастъра и ИС; 

моделиране на приоритетни критерии и показатели за оценка на ИС; анализ и 

синтез; моделиране; сравнение; индукция и дедукция; абстрахиране; 

логически анализ; идеализация и формализация. 

6. Очаквани резултати, ограничения и потребители 

В резултат на изследването се очаква да се докаже, че съвременните 

ИС за кадастъра са изключително мощни средства, но се нуждаят от 

прилагането на нов подход за периодичен контрол и оценка на тяхната 

ефективност. 

Ограничения в изследването са за: а) времевите подходи на 

сравнителния анализ; б) местоположение – дейности и обекти на ИС за 

кадастъра; в) степени на влияние на различни фактори; г) управляеми 

фактори в ИС за кадастъра; д) правно-нормативни актове, национални и 

международни за интеграция и ограничаване на опасностите, заплахите и 

рисковете и др. 
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При степента на актуалност на разглежданите въпроси, обекта, 

предмета и обхвата на изследването, неговите цели, задачи, методология, 

теоретични основи и очаквани резултати, кръгът от потребители на 

изследването е много голям. В него са научните работници, интересуващи се 

от проблемите на геоинформационните технологии в областта на кадастъра, 

служители от АГКК, специалисти в областта на геодезията, картографията и 

кадастъра, нотариуси, физически и юридически лица. Към потребителите на 

изследванията от дисертационният труд могат да се прибавят и 

преподаватели и дикторантите във висшите училища занимаващи се с 

проблемите на кадастъра и ИС. 

 

II. ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Дисертационният труд се състои от увод, четири глави, заключение, 

списък на използваните съкращения, списък на използваната литература и 

приложения. Общия обем е 230 страници. 

Всяка една от главите в логическа последователност решава определен 

проблем от приложното поле на дисертацията и търси в него изпълнението на 

изследователските задачи. Проблемната ориентация на структурно-

логическата схема на изследването съответства на преобладаващите 

практики. В структурата ясно се разграничава теоретичната, емпиричната и 

приложната част.  

Структурата на дисертацията е следната: 

СЪДЪРЖАНИЕ 

УВОД  

ГЛАВА 1 АНАЛИЗ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ ЗА 

КАДАСТЪР  

 1.1. Информационните системи   

 1.2. Геоинформационни системи  

 1.3. Информационни системи за кадастъра 

 1.4. Информационните системи за кадастър в други страни 

Изводи от глава 1 

ГЛАВА 2 МЕТОДОЛОГИЧНИ ОСНОВИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ 

МЕТОДИ ЗА РАБОТА С ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ЗА 

КАДАСТЪР В РБЪЛГАРИЯ 

 2.1. Информационна система за кадастър „КАДИС“ 

 2.2 Интегрирана информационна система за кадастър и имотния 

регистър „ИИСКИР“ 

2.3. Кадастрална административна информационна система 

„КАИС“ 

 Изводи от глава 2 

ГЛАВА 3 МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА 

ИС ЗА КАДАСТЪР 

3.1 Системен подход при оценка ефективността на ИС за 

кадастъра 
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3.2. Критерии за оценка на ефективността на вътрешната среда 

на ИС за кадастъра 

 3.3. Методика за оценка на ефективността от ИС за кадастър 

 3.4. Технология  на прилагане на методиката 

 3.5. Емпирично социологическо изследване (ЕСИ) 

Изводи от глава 3 

ГЛАВА 4 ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ОЦЕНКА 

НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ИС ЗА КАДАСТЪР 

4.1. Предпоставки за Емпирично социологическо изследване на 

ИС за кадастъра в РБългария 

 4.2. Представяне на резултатите от ЕСИ 

 4.3. Изчисляване на тегловите коефициенти за всяка група 

 4.4. Анализ на хипотеза за разлики в оценките на групите 

 4.5. Анализ на слабите страни на ИС за кадастъра и препоръки 

 Изводи от глава 4 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ЛИТЕРАТУРА 

СПИСЪК С ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ 

СПРАВКА ЗА ПУБЛИКАЦИИ СВЪРЗАНИ С 

ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

СПРАВКА ЗА ПРИНОСИ ОТ ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД  

СЪДЪРЖАНИЕ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

III. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

В увода се обосновава актуалността на изследването, дефинира се 

целта, научноизследователските задачите. Мотивира се пътя, който ще се 

следва, отбелязва се сложността на разглежданите проблеми и 

ограничителите пред анализа и непосредственото прилагане на неговите 

изводи. 

Глава първа АНАЛИЗ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ 

ЗА КАДАСТЪР 

В глава първа се изследват някои от най-важните аспекти на ИС. Тези 

анализи и оценки имат значението на фундамент на цялостното изследване, 

тъй като направените изводи и заключения дават възможност за развитие на 

изследването в следващите глави. 

1.1 Информационните системи 

Развитието и внедряването на информационни системи и технологии, 

през последните години, е нов етап в икономическия и научно-техническия 

прогрес на човешката цивилизация, като при това все по-ясно се откроява 

устойчивата тенденция към формиране на информационното общество. 

Създаването на една информационна система е отговорен процес, 

който оказва влияние върху нейната производителност и услугите, които тя 

предлага на своите потребители. Изграждането на нова или подобряването на 
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съществуваща информационна система е следствие от възникването на 

проблем, чието решаване ще допринесе за по - доброто функциониране на 

цялата организация. В последствие идеята се оформя във вид на задание, 

описващо новите функции на информационната система. 

Всеки опит да се оцени или подобри дадена система означава да се 

проследи нейната дейност. Обикновено тя се задава като разлика от 

ефикасност и ефективност на системата.  

Ефикасността е вътрешна мярка, която отразява колко добре се 

оползотворяват ресурсите в рамките на системата, за да се произведат 

определените изходни данни. Приблизително тя се задава като частно от 

произведен продукт и консумирани ресурси, изразено в проценти.  

Ефективността е външна мярка, която отразява степента на 

задоволеност на потребителите от произведените продукти или услуги. Тя 

показва до каква степен системата е постигнала целта си.  

Ефикасността и ефективността се измерват поотделно, но 

ефикасността влияе върху ефективността доколкото при добре свършена 

работа вероятността за получаването на добри резултати е по- голяма. Ето 

защо е необходимо периодично да се оцени ефективността на 

информационната система с цел оптимизиране на нейната работа. 

1.2 Геоинформационни системи 
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В края на миналият и в началото на настоящият век се създадоха ИС в 

различни области и сфери науката, техниката и практиката. Първоначално 

общото название на тези системи беше – Географски информационни системи 

[1,2,8,9]. ГИС обработват, съхраняват и анализират геопространствени данни. 

Геопространствените данни са вид пространствени данни с комплексен 

характер. От една страна, описват местоположението на обектите или тяхната 

проекция върху Земята, а от друга - времевите и тематичните им 

характеристики. Резултатите от обработката им се представят във вид на 

двумерни и тримерни карти и диаграми. Географските информационните 

системи, които използват геодезически, фотограметрически, картографски, 

кадастрални и дуги пространствени данни и информация са 

Геоинформационни системи (ГеоИС). Franklin и Hane (1992) [45] посочват, че 

80% от информацията в организациите е геобазирана. Само две години по-

късно [48] достигат до извода, че вероятно 100% от данните имат 

пространствено отношение, дължащо се на факта, че всеки мобилен телефон 

има GPS и Google и по този начин боравенето с географска информация става 

масово явление. Стандартите, които се използват за пространствените данни, 

са стандарти на доставчика и отворени стандарти. Основните технологии за 

пространствени данни принадлежат на ESRI, Oracle, AutoCad и др. Осигурява 

се оперативна съвместимост в съответствие с правилата, съдържащи се в 

Регламент (ЕО) № 1089/2010. Проучванията показват разнообразни масиви от 

пространствени данни в различни формати – CAD, ZEM, DXF, DWG, TIFF, 

Shape и др. 

През 2008 г. FIG предлага използването на Стандарт ISO 19152 LADM 

(Land Administration Domain Model). Това е утвърден международен стандарт 

за пространствени данни, като се акцентува върху: управление на земята в 

целия свят; изгражда се върху концептуалната основа за Кадастър 2014; 

съответствие на ISO стандартите, елементарни за употреба и полезни за 

практическо използване. Съвместимостта на INSPIRE и ISO 19152 LADM се 

заключава в оперативната съвместимост на модулите в двете системи 

отнасящи се до «Поземлен имот». 

1.3 Информационни системи за кадастъра 
Информационните системи за Кадастъра са вид геоинформационни 

системи. Те се реализират на базата на установените в дадената страна закони 

и под законови нормативни документи – постановления, наредби, 

правилници, правила, заповеди и др.  

Националната програма за развитие на информационното общество 

определя основните задачи, чрез които да се осъществят поставените цели и 

приоритети в Стратегията за развитие на информационното общество в 

Република България. В Стратегията в т. 3.1.3 се предвижда  „Изграждане на 

единна информационна система за националния кадастър 2004 МРРБ 

бюджет“. 

В изпълнение на Закона за Кадастър и Имотен регистър в сила от 1 

януари, 2001 г (ДВ бр. 34/2000г.), Българското Правителство създаде 
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Агенцията по Кадастър (АК) и Агенцията по вписвания (АВ). Те разработиха 

дългосрочни програми, в които важно място се отделя на създаването на 

кадастрална карта и кадастрален регистър и имотен регистър на територията 

на цялата страна в дигитален формат. С решение на Министерския съвет е 

приета „Дългосрочна програма” за изработване на кадастралната карта и 

кадастралните регистри на страната. След отпускането на заема от 

Световната Банка по Проект „Кадастър и имотна регистрация”, двете агенции 

разработиха Стратегически план на Агенцията по кадастър 2005-2009 и 

Корпоративен стратегически план на Агенцията по вписвания 2006-2010. С 

финансиране от този заем, следвайки правилата за обявяване и провеждане 

на процедури по линия на Световната Банка бе обявен търг за изграждане на 

Информационната система на кадастъра и имотния регистър. [19] 

През 2005 г. АГКК внедрява в службите по геодезия, картография и 

кадастър GIS базиран софтуер „CALIS”. В много от регионалните СГКК 

продължава да се използва не официално този софтуерен продукт, както и 

тестващия модул. Софтуерът работи до внедряването в края на 2008 г. на 

ИИСКИР, изградена с финансиране от Световната банка. [9]  

- През 2008 г. е доставено необходимото оборудване - хардуер, 

софтуер, лицензи за работа на ИИСКИР, изграждане на централен център за 

данни в АГКК и в 28-те служби по геодезия, картография и кадастър. 

Проверена е работата на центъра за данни на централно ниво с мигрираните в 

него данни от СГКК, както и работата при обмена на данни с АВ. За работата 

на ИИСКИР е създадена комуникационна свързаност, като са изградени 

двойно подсигурени трасета между АГКК и 28-те служби по геодезия, 

картография и кадастър, и между АГКК и Агенцията по вписванията. За 

пилотното и първоначално внедряване на ИИСКИР е проведено обучение на 

служителите от двете агенции. Обучението е извършено от Сименс Бизнес 

Сървисес. През месеците март - април 2008 г. е извършено пилотното 

тестване на системата в 4-те служби – Бургас, Добрич, Шумен и Враца, а до 

края на месец ноември 2008 г. ИИСКИР е инсталирана в пълния й обхват от 

модули във всичките 28 служби по геодезия, картография и кадастър, както и 

в АГКК. Завършена е миграцията на всички геодезически и кадастрални 

данни за територията на цялата страна от съществуващия временен софтуер 

CALIS, с който се извършваше поддръжката на данните, към новата 

информационна система. Чрез компонента на ИИСКИР, OSS се предоставят 

справки и услуги за външни потребители по Интернет посредством Web-

базиран достъп до обменените данни между базите – данни на кадастъра и 

имотния регистър. 

На основание на ЗГК в АГКК се поддържа Държавният геодезически 

географски и кадастрален фонд „Геокардфонд”. 

„Геокардфонд” е архив на геодезически, картографски и кадастрални 

материали. Създаден е „главен регистър”, в който се водят всички конкретни 

регистри. Голяма част от материалите в „Геокартфонд”, особено онези от 

отдалечени във времето периоди са на хартиен носител, както и на 
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фотохартия и фотофилми. През този период се работи по цифровизиране на 

материали и регистри. 

През 2013 г беше допълнена ИИСКИР с нов модул кадастрална 

административна информационна система (КАИС) 

1.4 Информационните системи за кадастър в други страни 

В различните страни съществува многообразие при подбора и 

внедряването на ИС за кадастър. Това се дължи на различни фактори 

произлизащи от географското, икономическото и геополитическото 

определение на дадената страна.  

Въз основа на поземлената регистрация на Henssen (1995) и в 

допълнение съображения за точността, предложени от Уилямсън и Хънтър 

(1996), подготвени са следните правни норми за преглеждане и 

документиране, на пространствено кадастрални системи, които поддържат 

Западните кадастрални системи:  

- UK - няма Кадастрална карта, но има голям брой различни по мащаб 

топографски карти;  

- Австралия (Виктория и нов Южен Уелс) - налице е графичен 

кадастър;  

- Дания - притежава контролиран графичен кадастър;  

- Австралия (Канбера закон) – извършени са цялостни проучване за 

въвеждане на точен числов кадастър;  

- Австрия - извършени са правни проучвания за въвеждане на точен 

числов кадастър. 

Интерес представляват ИС за кадастъра използвани в страните членки 

на Европейския съюз. През декември 2009 г. Постоянната комисията 

публикува първите три части от доклад, описващ кадастралните 

информационните системи на страните от Европейския съюз. В тях се 

анализират различните системи, нововъзникващите цели, еволюцията на 

процесите и услугите, предоставяни на публични и частни потребители, 

както и връзките с недвижимите имоти и данъчното облагане. Първото 

издание включва описание на кадастъра на Австрия, Белгия, Чехия, 

Германия, Словакия, Испания и Швеция; втората - на Кипър, Финландия, 

Гърция, Унгария, Полша и Словения; третата – на Естония, Литва, 

Люксембург, Дания, Румъния и Португалия. България няма представено 

описание. Тези документи са полезен инструмент, както за Европейския съюз 

и за страните-членки, така и за институциите, които си сътрудничат в 

областта на кадастралната. [43] 

През 2012 г се създава EULIS (Европейска информационна система за 

земята). Която предоставя кадастрална информация за банки, държавни 

агенции, нотариуси, получена от страните членки на консорциума. Тя 

предоставя онлайн услуги за професионалисти, интересуващи се от 

кадастъра. Холандия, Швеция, Австрия, Ирландия, Литва, Испания, 

Шотландия, Англия, Уелс, Финландия, Исландия, Норвегия и Белгия 
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предоставят информация за Европейския поземлен регистър и до данните от 

картовите агенции, местните закони във всяка страна. Отправена е покана 

към България, като връзката между националния портал ИКАР и портала на 

EULIS се нуждае от някои допълнения и все още съществуват трудности с 

имотния регистър. 

ИЗВОДИ ОТ ГЛАВА ПЪРВА  

1. Използването на информационните технологии за нуждите на 

кадастъра и имотния регистър, методологически трябва да се 

актуализират и съобразена с: 

 Нормативната база; 

 Единната информационна стратегия на Министерство на 

регионалното развитие и благоустройството и на Министерството на 

правосъдието; 

 Националната стратегия за електронно правителство и 

Закона за електронното управление. 

2.  Акцентът за подобряването на качеството на ИС за 

кадастъра се пада върху проверката, актуализацията, развитието и 

поддържането на ИИСКИР и новосъздадения модул КАИС за обслужване на 

всички клиенти на АГКК по електронен път. 

3.  Документално е уточнена и наложена единна технология на 

работа на ИС за кадастъра, която рефлектира върху качеството на 

обслужването на клиентите. Тази технология е необходимо периодично да 

се подложи на оценка и контрол. 

4.  Дейностите по изграждането и внедряването на ИИСКИР в 

АГКК и АВ са финализирани, но е необходимо да се оцени ефикасността и 

ефективността на ИИСКИР за да се предприемат мерки за отстраняване 

на слабостите и подобряване на работата и. 

5.  Различните страни членки на Комитета по кадастър на 

Европейския съюз, все още имат собствен подход към избора и 

внедряването на ГИС за кадастъра, въпреки създаването на EULIS и 

членството на някои страни в консорциума. Все още няма единна стратегия 

за унифициране и стандартизиране на кадастралните информационни 

системи и улеснение на европейските граждани в общността. Необходимо е 

България да вземе по активно участие в работата на Постоянния комитет 

по кадастъра и да направи усилия за интегриране на ИС за кадастъра в 

EULIS. 

6.  Необходимо е България да вземе по активно участие в 

работата на Постоянния Комитет по кадастъра и направи усилия за 

интегриране на ИС за кадастъра съгласно Европейската Директива 

INSPIRE. 
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Глава втора  МЕТОДОЛОГИЧНИ ОСНОВИ И 

ТЕХНОЛОГИЧНИ МЕТОДИ ЗА РАБОТА С ИНФОРМАЦИОННАТА 

СИСТЕМА ЗА КАДАСТЪР В РБЪЛГАРИЯ 

В глава втора е направен анализ на теоретичните аспекти на методите, 

технологиите и моделите за работа с ИС за кадастър в РБългария. 

2.1 Информационна система за кадастър „КАДИС” 

През 2005 г. АГКК внедрява в службите по геодезия, картография и 

кадастър, GIS базиран софтуер „CALIS”, което е съкращение от “Cadastrial 

Information System”- Кадастрална информационна система. 

Информационната система е разработена въз основа на GIS софтуера на един 

от водещите доставчици в тази област – ESRI. За база данни се използва най-

новата версия на продукта на Oracle – Oracle 10. Основната цел на проекта е 

всички кадастрални карти и цялата налична информация за имотите в 

страната да бъдат събрани на едно място и данните да бъдат интегрирани в 

дигитална карта. По този начин се заличават „белите” петна в кадастралния 

план на страната, информацията се управлява по-лесно и е по-коректна. 

Освен това тя е лесно достъпна за гражданите и държавната администрация и 

позволява реализирането на редица e-government услуги. Проектът 

предвиждаше системата да бъде достъпна и онлайн и да позволява детайлни 

справки, смяна на собствеността и други Web - услуги. 

През следващите години се създава нов софтуерен продукт - ИС CadIS 

на фирмата „Български Софтуерни Технологии” avi@i-n.net.  

2.2 Интегрирана информационна система за кадастър и имотния 

регистър „ИИСКИР” 

Основните цели при създаване и внедряване на ИИСКИР са да се 

улесни пазара на земя и да се подсигурят имотните права на лицата чрез 

изграждане и поддържане на интегрирана кадастрална и имотна 

регистрационна система. След встъпителния доклад екипът на Световната 

Банка проведе подробен анализ на нормативната база и на дейностите в 

Службите по вписванията и Службите по кадастъра. В резултат бяха 

съставени детайлни графични и текстови описания на функциите на 

системата, които ще реализират съответните процедури. Паралелно се 

проведе технически анализ, чийто основен приоритет бе да се създаде 

архитектура на системата, която да осигурява максимална разширяемост и 

производителност като същевременно гарантира безпроблемно внедряване, 

интеграция с други системи и мигриране на данни. ИИСКИР е фокусиран 

върху изграждането на три основни подсистеми [3]: Кадастрален компонент; 

Имотен компонент; Уеб Порта.  

Връзките между отделните процеси в ИИСКИР се базират на връзките 

между модулите на системата. Концепцията за връзка на ИИСКИР с други 

системи е залегнала изцяло при реализацията на решението, но следва да се 

има предвид, че е най-бързо променящата се величина, от която зависи 

обмена и актуализацията на данни с другите бази и системи. 

mailto:avi@i-n.net
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Очакваното приключване на работата по проекта беше март 2008 г. 

Към тази дата освен готовата напълно функционална система, включваща 

всички налични до момента данни в двете агенции, СБС ще предостави и 

специализирано обучение за ИТ екипи, които ще администрират и поддържат 

системата и приложенията. Обучението ще покрива области и теми в 

системно администриране, администриране на бази-данни и мрежи.  

Преди няколко години АГКК добави нова подсистема към ИИСКИР 

със специализирани модули и електронни административни услуги за 

Черноморското крайбрежие (ИССК ЧК). 

2.3 Кадастрална административна информационна система 

„КАИС” 

КАИС (Кадастрална Административна Информационна Система) 

ПОРТАЛ е интернет базирана система, чието предназначение е да 

предостави възможност на всички клиенти на АГКК и СГКК да подават 

заявления за предоставяне на административни услуги по електронен път, 

да извършат необходимите плащания, да подадат жалба/възражение, 

относно административна услуга или процедура и др. Разработката на ИС е 

на фирма MAPEX. 

Системата предоставя възможности за регистрация на клиенти, 

проследяване на статуса на изпратени заявления, извършване на справки. 

Системата осигурява: 

 попълване, преглед, проверка и изпращане на заявления 

заелектронни административни услуги, справки, жалби/възражения; 

 регистрация на клиенти в единна база данни на КАИС; 

 плащане на заявени услуги и справки; 

 преглед на резултата от предоставена услуга; 

 проследяване статуса на изпълнение на заявени услуги; 

 достъп до форум на потребителите на кадастрална информация. 

 

ИЗВОДИ ОТ ГЛАВА ВТОРА. 

1. ИС за кадастър CALIS и нейната модификация CadIS са 

първообразите на ИС за кадастър у нас. За периода 2005-2008 г. е мощно 

средство за автоматизация на дейността при създаването на цифрови 

модели на градския кадастър. Днес тя се използва за кадастъра на 

земеделски и горски фон. 

2. Към този момент в АГКК е внедрена и се използва ИИСКИР. 

Основните цели на ИИСКИР са да се улесни пазара на земя и да се 

подсигурят имотните права на лицата чрез изграждане и поддържане на 

интегрирана кадастрална и имотна регистрационна система. 

3. Чрез изграждане на виртуалната мрежа между АГКК и АВ и 

регионалните им служби е направен опит да се осигурява обмен на данни и 

информация в реално време чрез защитен пренос и с постигане ефективност 

при обслужването на клиенти. 
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4. На определен етап от експлоатацията на ИС възниква 

необходимост от  изграждане на инсталация и поддържане на нови 

системи: деловодна система, CAD/GIS системи, счетоводен софтуер и 

изготвяне на публична и безплатна версия на деловодния модул на ИИСКИР, 

което да позволи проследяване на статуса на заявленията, подадени от 

гражданите. Периодът на внедряване е последван от изграждане на 

система за идентифициране и елиминиране на натрупани през годините 

грешки в персоналните и имотни партиди и развитие на допълнителни 

функционалности и др..  

5. Внедряването на модула за отдалечен достъп до ИИСКИР, 

т.нар. OSS – One stop shop (услуги на едно гише), който позволява 

извършване на справки за извършени вписвания, отбелязвания или 

заличавания в реално време от външни служебни потребители: нотариуси, 

банки, съдебни изпълнители, държавни органи, общини и други е от 

изключително значение за решаването на комуникационните проблеми. 

Модулът е базиран на достъпна софтуерна платформа и действа чрез 

Интернет.  

6. С внедрената Кадастралната автоматизирана 

информационна система (КАИС) ПОРТАЛ се прави опит да се даде 

възможност за подаване и получаване на документи през Интернет, 

извършване на проверка онлайн на статуса на услугите, както и подаването 

на жалби и предложения по електронен път. 

7. Въпреки посочените предимства и достойнства на ИС за 

кадастъра, е необходимо да се извършва периодичен преглед на системата, 

като се направи оценка на нейната ефективност и по този начин се 

предприемат подходящи действия за подобряване на работата и. Това 

може да се осъществи чрез подходящо разработена методика, която да е 

тясно насочена върху спецификата на ИС за кадастъра. 

 

Глава трета МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА 

НА ИС ЗА КАДАСТЪР 

3.1 Системен подход при оценка ефективността на ИС за 

кадастъра. 

Необходимо е да се разгледат теоретичните въпроси свързани с 

оценката на ефективността на Информационните системи (ИС), като цяло и в 

частност ИС за кадастъра. ИС се характеризира чрез понятията елементи, 

връзки, отношения, цяло. ИС представлява сложно множество от елементи 

които: образуват едно цяло (имат структура); взаимно са свързани; 

взаимодействат си за постигане на определена цел. ИС се детерминира чрез 

понятия като вход, изход, структура, преработка на информация. За да се 

различи една система от друга се отчитат следните признаци: брой на 

елементите; техните характерни свойства; връзките между тях. 

Етапите на прилагането на системния подход при оценка 

ефективността на ИС са: 
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 формиране на основните задачи; 

 фази на стратегическото планиране; 

 формиране на стратегия. 

Основни задачи: 

• Получаване на подкрепа от ръководството за създаване на стратегия. 

• Програма в областта на ИС - едновременно с растящия обем задачи. 

• Намаляване на неопределеността. 

• Иновационни решения в сферата на информационните технологии. 

• Формиране на базова точка за сравняване развитието на ИС в 

бъдеще. 

Фазите на стратегическо планиране на ИС са: 

• Анализ на вътрешната ситуация. 

• Анализ на обкръжаващата среда на системата. 

• Разработване на стратегия. 

• Организация на стратегическото планиране. 

Подготовка на стратегически анализ - на вътрешната и външната среда 

се постига със SWOT анализ на силните и слабите страни на ИС. 

Таблица 3.2 SWOT анализ на силните и слабите страни на ИС за 

Кадастъра в РБългария 
SWOT анализ 

 
Позитиви Негативи 

 

Вътрешни 

фактори 

 

Силни страни: 

1.Създаването, поддържането и 

предоставянето на геодезическа, 

картографска и кадастрална 

информация за цялата територия 
на страната е възложено на един 

държавен орган – Агенция по 
геодезия, картография и кадастър 

(АГКК). 

2.АГКК разполага с 
висококвалифициран и обучен 

персонал, добри структура и 

материално-техническа база. 
3.В АГКК функционира 

съвременна и добре работеща 

информационна система (вкл. 
интернет-приложение за 

отдалечен достъп до услуги) с 

осигурена техническа 
инфраструктура. 

4.Кадастралната карта и 

кадастралните регистри обхващат 
всички 28 областни града (за гр. 

София 16 района), 95 града 

общински центрове и 503 други 
населени места, включващи 

териториите със силен 

инвестиционен интерес и 

значителен пазар на имоти. 

Слаби страни: 

1. Създаването на кадастралната 

карта и кадастралните регистри 

съществено изостава спрямо приетите 

от Министерски съвет срокове в 
Дългосрочната програма.  

2. АГКК работи с почти два пъти по-
малък щатен състав спрямо 

необходимия и приетия в 

Дългосрочната програма, което силно 
затруднява изпълнението на 

политиките. 

3. Липса на програми в областта на 
геодезията и за изпълнение на 

ангажиментите съгласно Директива 

2007/2/EО и Закона за достъп до 
пространствените данни. 

4. Недостатъчен брой  изнесени 

работни места на  АГКК извън 
областните  центрове, както и 

образуване на опашки при обслужване 

на клиентите. 
5. Нисък процент на предоставяните 

онлайн услуги; 

6. Липса на стандартизиран файлов 
формат за обмен на кадастрална и 

специализирана информации, 

отговарящи на съвременните световни 

стандарти за обмен на пространствени 
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5. Извършваните услуги, както и 
внасяните в държавния бюджет 

приходи от тях ежегодно бележат 

висок ръст. 
6.Кадастралната, геодезическата и 

картографската информации са 

публични. 
7.АГКК организира работата на 

Форум на потребителите, в който 

се обсъждат мненията и 
предложенията на институциите 

относно дейността по кадастъра и 

геодезията. 
8.Потребителите (физически и 

юридически лица, правоспособни 

лица по кадастър, нотариуси и 
т.н.) на услуги с кадастрална 

информация ще имат улеснен 

отдалечен достъп и за кадастъра 
на неурбанизирани територии 

чрез информационната система на 

кадастъра 
 

 

данни и за предоставяне на услуги. 
7. Липса на геоинформационна 

система, предвидена в Закона за 

геодезията и картографията. 
8. Неактуална и не хармонизирана с 

другите закони нормативна уредба в 

областта. 
9. Значително нарасналия обем 

работа в Агенцията и липсата на 

достатъчен персонал в последно време 
са причини, поради които на някои 

места доведоха до намаляване 

бързината на обслужването, до 
натрупване на граждани, чакащи услуги 

в офисите на службите, включително и 

до неудовлетвореност. 
10. Възможно е част от данните 

(ограничения, почвени категории, 

отдели и подотдели от 
лесоустройствените проекти и др.), 

съдържащи се в КВС да бъдат 

безвъзвратно загубени защото АГКК не 
е решила въпроса с надграждането на 

информационната система на кадастъра 

със специализирани данни. 
11. Кадастралната карта съдържа само 

част от необходимата информация за 

инвестиционния процес. В нея не се 

съдържа информация за инженерната 

инфраструктура, релефа, 

хидрографията и др. 
12. Специализираните данни за 

надземната и подземна инфраструктура 

са в съответните експлоатационни 
дружества и не е решен въпроса със 

съхраняването и поддържането им от 

АГКК. 
13. Няма идея за развитие на 

специализираната карта и 
специализираните данни. Това 

препятства унифицирането на цялата 

информация в кадастралната карта. 
14. Развитието на кадастъра у нас е 

само в една посока – имотно-правната. 

Недооценяването и не развиването на 
останалите (фискална, за териториално 

планиране и проектиране, 

специализиран кадастър за 
експлоатационните предприятия, 

многофункционален) пречи на 

развитието на инфраструктурата. 
15. Няма научно-приложни разработки 

или изследвания в сферата на кадастъра 

и приложната геодезия за последните 

30 и повече години. 
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Външни 

фактори 

 

Възможности: 

1. Преминаване на дейността по 

поддържане на картата на 

възстановената собственост от 
органите на Министерство на 

земеделието и храните към АГКК 

и на имотния регистър от Агенция 
по вписванията към АГКК. 

2.Развитие на електронното 

управление в Р България и 
увеличаване броя на услугите, 

предоставяни онлайн. 
3. Установяване на АГКК като 

самоиздържаща се организация. 

4.Финансиране на проекти от 
Европейските фондове и други 

донорски програми. 

5.Изграждане, поддържане и 
използване на инфраструктура за 

пространствена информация и 

осигуряването на достъп до тях и 
предоставянето на услуги 

съгласно Закон за достъп до 

пространствените данни. 
6.Геопространствените данни са в 

основата на всички важни 

стратегически решения и проекти 

и обикновено за тяхното 

създаване, съхраняване, 

използване и предлагане се 
грижат геодезисти, защото има 

пряка връзка между кадастър, 

геодезия и геопространствени 
данни. 

7.Да се преодолее изоставането и 

да се даде възможност на 
потребителите за лесен и 

достоверен достъп до информация 

за местоположение, границите, 
собствеността и ограниченията 

при гарантиране на сигурност и 

конфиденциалност на 
информацията. 

8.Да се приемат 

предизвикателствата на бъдещето 
и да се подготви  бизнес моделът 

да е устойчив за управление и 

обновяване на кадастъра като се 
предвижда реформа и 

автоматизиране на процесите за 

да се намали количеството на 
усилия, необходими за сделка със 

земя, премахване на 

бюрокрацията и намаляване на 

Заплахи: 

1.Липса на бюджетно финансиране, 

както и не прилагане на Закона за 

кадастъра и имотния регистър за 
рефинансиране на част от приходите от 

услуги за нуждите на изпълнение на 

дейностите в областта на 
геопространствените данни, геодезията 

и кадастъра. 

2.Съкращение на щатния състав на 
АГКК. 

3.Невъзможност за осигуряване на 
допълнителен технологичен ресурс 

(хардуер, софтуерни разработки, 

лицензи). 
4. Проблеми при ползването на 

информацията от картата на 

възстановената собственост и при 
провеждане на процедурите от 

Министерство на земеделието и 

храните, свързани с кадастъра. 
5.България не е изключение от 

глобалните тенденции за бърза 

урбанизация. Това изисква и 
съответното ниво на кадастър, което за 

момента липсва. 

6.АГКК е единственият държавен орган 

за провеждането на държавната 

политика в областта, а няма собствено, 

а и не може да разчита на външен 
център или звено за анализи, прогнози 

и изследвания. Това пречи на 

подготовката, предлагането  и 
взимането на правилни управленски 

решения. 
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потребителските разходи 
 

 

 3.2. Критерии за оценка на ефективността на вътрешната среда на 

ИС за кадастъра 

Оценката на ефективността на информационната система за кадастъра 

има съществено значение, както при цялостния анализ на дадена система, 

така и за нейното подобряване. Ефективността може да се изрази 

посредством определена целева функция, в която независимо от нейния 

аналитичен вид участват критерии, чиято важност може да се отрази чрез 

подходящи, обективно получени тежестни коефициенти. Правилната оценка 

за степента на важност на отделните критерии осигурява достатъчна степен 

на обективност на целия процес на оценяване на информационната система. 

Предложена е системата от критерии, която следва да се разглежда 

като отворена. Може да се допълва с нови критерии, както и да се изключват 

някои съществуващи, в зависимост от конкретните цели. В случая са 

определени следните групи критерии: 

1. Информационен критерий.  

2. Комуникационен критерий.  

3. Софтуерен критерий. 

4. Хардуерен критерий. 

5. Методологичен критерий. 

Правилната оценка за степента на важност на отделните критерии 

осигурява достатъчна степен на обективност на целия процес на оценяване на 

информационната система.  

Оценката на ефективността е вероятностна величина и ще варира от 0 

до 1. По петобалната система от 1 до 5 и се получава: (5) – от 0.81 до 0.99; (4) 

– от 0.61 до 0.80; (3) – от 0.41 до 0.6; (2) – от 0.21 до 0.4; (1) – от 0.01 до 0.20. 

 

3.3. Методика за оценка на ефективността от ИС за кадастър 

3.3.1. Определяне на теглови коефициенти на критериите за 

ефективност на ИС чрез метода на експертната оценка 

Правилната оценка за степента на важност на отделните критерии 

осигурява достатъчна степен на обективност на целия процес на оценяване на 

ИС. 

Един от най-често използваните подходи за определяне на теглови 

коефициенти на индикаторите е методът на експертната оценка. Той се 

основава на анкетиране на специалисти в дадената проблемна област и 

обработване на получените резултати. 

Методът на експертната оценка може да бъде разделен на три етапа, 

като методики: 

Методика на регистрацията 

Съставяне на анкета, която трябва да включва следните 

задължителни части: 



 

22 

 данни за отделните експерти, участващи в анкетирането. 

 списък от критериите за оценка ефективността на ИС, чиято степен 

на важност трябва да бъде оценявана от експертите; 

 поле, в което всеки анкетиран може да постави своята оценка по 

предварително зададена скала; 

 информация за компетентността и източника на аргументация на 

отделните експерти, участващи в анкетирането. 

Методика на извадката 

1. Определяне на кръга от специалисти и провеждане на 

анкетирането, като се осигури съответната представителност; 

2. Определяне на степента на компетентност на експертите, 

отстраняване на недостатъчно компетентните мнения и обработка на 

резултатите. Компетентността на експертите се определя чрез израза: 

 

(3.1) 
30

321 aaa
Q


  

 Където ;100 1  а  ;100 2  а  ;100 3  а  

 Коефициентите 321 , аиаа  се определят в зависимост от заеманата 

длъжност на всеки анкетиран експерт, неговият трудов стаж и аргументация. 

В таблици 3.1, 3.2 и 3.3 са представени данни за коефициентите 321 , аиаа . 

Таблица 3.8 Стойности на коефициента 1а . 

Заемана длъжност ОКС бакалавър ОКС магистър ОНС доктор 

Младши експерт 2 4 0 

Старши експерт 4 8 8 

Главен експерт 8 10 10 

 

Таблица 3.9 Стойности на коефициента 2а . 

Трудов стаж по 

специалността 

0 1 год. 2 год. 3 год. 4 год. 5 год. > 5 год. 

0 2 4 6 8 10 10 

 

Таблица 3.10 Стойности на коефициента 3а . 

Аргументация на решението на експерта оценка 

Непознаване на проблема 2 

Недостатъчно познаване на проблема - интуиция  4 

Частично познаване на проблема 6 

Познаване на проблема и практически опит 8 

Познаване на проблема, практически опит и теоретически анализ 10 

Освен определяне на степента на компетентност последният етап на 

метода включва и обработка на резултатите, получени от анкетирането на 

експертите. На базата на получените оценки се изчисляват тегловите 
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коефициенти на групите от критерии, както и на самите критерии, и се 

определя степента на съгласуваност на мнението на експертите, участващи в 

анкетата. 

Методика на обработката  

Етапите от обработката на резултатите от проведеното анкетиране са 

следните: 

1. Формиране на 4 групи експерти: 

 Група 1 – експерти - служители на АГКК; 

 Група 2 – експерти - ползватели на ИС за кадастъра; 

 Група 3 – експерти - потребители на ИС за кадастъра; 

 Група 4 – експерти - преподаватели във ВУ. 

2. Попълване на данните от ЕСИ в таблиците – на редовете 

въпросите, а в колоните оценките на съответните експерти (респонденти). 

3. Обработка на оцените по критерии за всеки експерт: 

 Изчисляване на сумата на оценките за съответния критерий: 

(3.1) 



n

j

jiji eK
1

,,  

Където jie , - оценка на j-тия експерт на въпрос (показател) от i-тия 

критерий. 

 n – брой на експертите. 

 Изчисляване на средната оценка на всеки експерт за съответния 

критерии: 

(3.2) 
m

K
S

ji

ji

,

,   

Където m – е броя на въпросите (показателите) в критерия. 

 Изчисляване на средната оценка на всеки експерт за съответния 

критерии в проценти в съответствие с петстепенната скала: 

(3.3) %20.0.,, jiji SO    

4. Изчисляване нормираната оценка на експертите за i-тия 

критерий: 

(3.4) n

S

N

n

j

ji

inorm





1

,

 

5. Изчисляване нормираната оценка на експертите за i-тия 

критерий в проценти в съответствие с петстепенната скала: 

(3.5) %20.0.% inorminorm NN   

6. Изчисляване на средната оценка на експерта за всички критерии 

от групата 
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(3.6) 
u

S

L

n

j

jk

jk





1

,

, , 

Където: k – номер на групата критерии k (1,4); 

u – брой на критериите. 

7. Изчисляване на нормираната оценка за всички критерии от 

групата: 

(3.7) 
n

L

R

n

j

jk

gnorm





1

,

 

8. Изчисляване нормираната оценка на всички критерии от 

групата в проценти в съответствие с петстепенната скала: 

(3.8) %20.0.% gnormgnorm RR   

За проверка на изчисленията се извършва следното: 

9. Изчислява се за всеки въпрос (показател) от съответния 

критерий средната оценка: 

(3.9)    
n

e

T

n

j

ji

ji





1

,

,  

Където jie , - оценка на j-тия експерт на въпрос (показател) от i-тия 

критерий. 

 

10.  Изчислява се нормираната средната оценка за показателя, която 

требва да е еднаква с тази получена по формула (3.4) 

(3.10)   
m

T

D

m

j

ji

inorm





1

,

 

11. Изчислява се нормираната средната оценка за показателя в 

проценти, която трябва да е еднаква с тази получена по формула (3.5) 

(3.11)   %20.0.% inorminorm DD   

 

12. Изчисляване на степента на важност (тегловите коефициенти) 

на групите от критерии 

Претеглянето на данните, получени от извадката, е известна и често 

прилагана процедура за постигане на критериите за качество на 

информацията. Тя е особено необходима, когато резултатите от проведеното 

емпирично изследване се разпростират (обобщават) за цялата генерална 
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съвкупност. Претеглянето на данните се използва, за да се намали 

систематичното отклонение при оценките от извадковото изследване 

(нестохастичната грешка). В него е залегнала хипотезата, че вероятностите за 

получаване на отговор се различават при двете части на извадката – на 

участвалите и неучаствалите в извадката лица. 

Претеглянето се извършва поради необходимостта да се игнорират 

преднамерените и намалят непреднамерените отклонения от планираната 

равна вероятност за попадане на единиците от генералната съвкупност в 

извадката. 

В статистиката се предлагат различни и известни решения за 

претегляне на данни от извадки, обединени под наименованието „методи за 

претегляне на извадкови данни”. Става дума за процедури, чрез които се цели 

да се постигне приближение или изравняване на извадковото разпределение 

до разпределението на генералната съвкупност. 

Най-общо процедурата по претеглянето на данните включва 

изчисляване на тегла обратно пропорционални на вероятността за включване 

на всяка единица в извадката - (базови тегла): 

Тези тегла позволяват да се: 

1) отчетат параметрите на извадката и да се компенсират различията; 

2) да се направи корекция на не отговорилите в извадката 

(преразпределяне на теглата на не отговорилите сред респондентите);  

3) обвързване на оценките с известни параметри на генералната 

съвкупност. 

 Изчисляване на средната оценка на експертите tM  за степента на 

важност на всяка от групите по формулата: 

(3.12) 



m

j

jtt d
m

M
1

,

1
 

Където  jid , - оценка на j-тия експерт за степента на важност на i-та 

група; 

 m – брой на експертите; 

 t – може да получи стойности според номера на група от 1 до 4. 

 Изчисляване на теглото tg за всяка от групите по формулата: 

(3.13) 





m

t

t

t

t

M

M
g

1

 

 Определяне на степента на важност на отделните критерии в 

групите: 

Формиране на тегловите коефициенти (p) на критериите, съобразени с 

теглото на групата, към която принадлежат по формулата: 
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(3.14) gnormtu Sgp .  

Където tg  - тегло за група t(1,4); 

 gnormS  - нормираната оценка за всички критерии от групата. 

За определяне степента на съгласуване на мненията на експертите се 

определя средно квадратно отклонение к по формулата: 

(3.15) 



m

j

kjkk bb
m 1

2

, )(
1

  

(3.16) 
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j

jkk

m

j
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,

,
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,

 

Където Lk,j – средна оценка на експерта за всички критерии от групата. 

 m – брой на всички експерти в групата.  

От формули (3.15) и (3.16) се определя коефициента на вариация Vi 

представящ съгласуваността на оценките на експертите за важността на 

отделните параметри: 

(3.17)  

i

i
i
b

V


   

Където i - средно квадратно отклонение; 

Колкото по-голяма е стойността на Vi , толкова по ниска е степента на 

съгласуваност на мнението на експертите и обратно, колкото по-малка е 

стойността на Vi, толкова по-висока е степента на съгласуваност.  

В математическата статистика е доказано, че когато се работи с малки 

по обем извадки, по-добра оценка на стандартното отклонение на 

генералната съвкупност се получава, когато от n в знаменателя се извади 

единица. Тогава стандартното отклонение се получава по формулата:  

(3.18) 
1

)(
1

2

,










n

ee
n

i

iji

  

Където jie , - оценка на j-тия експерт от i-та група; 

 ie  - средно аритметична оценка на i-та група; 

 n – брой на експертите. 
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Дисперсията на извадката се явява ефективна оценка на дисперсията 

на генералната съвкупност. Тя е квадрата на стандартното отклонение. 

(3.19)  
2D  

Моментите са обобщаващи характеристики на разпределението на 

оценките на експертите. Те биват начални и централни. Централните се 

получават от началните, като на мястото на самите величини се поставят 

отклоненията им от средната аритметична оценка. Освен първите, останалите 

моменти са неименувани величини.  

В зависимост от вида на изходните данни началните моменти се 

пресмятат по формулата: 

(3.20)  ,1

n

e

M

n

i

s

i

s


  

Първият начален момент съвпада със средната аритметична оценка, 

т.е. M1 = e . 

Първият централен момент m1 е нула. Вторият, съвпада с дисперсията, 

т.е. m2 = 2. Третият m3 характеризира асиметрията, а четвъртият - m4 – 

ексцеса; s – тия централен момент се означава с ms.  

Стандартна нормалната крива е графиката на функцията 

2

x2

e
2

1
)x(f




  и съвпада с графиката на плътността на стандартно 

нормално разпределена случайна величина (на фиг.3.1 е представена с плътна 

линия). Отклоненията в хоризонтална посока от нормалната крива е 

асиметрия. Количествено асиметрията може да се представи с: 

 

 

 

 

 

 

Фиг.3.1 Графика на разпределението на функцията )(xf и асиметрията 

(3.21)  


o
a

Mе
K


  - коефициент на асиметрия на Пирсън. 

(3.22)  


)(3 e

a

Mе
K


  - коефициент на асиметрия на 

Юл. 
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(3.23)   - моментен коефициент на асиметрия. 

Общото при трите коефициента е, че при симетрични разпределения те 

са равни на нула. Положителни са, когато има дясна асиметрия, а 

отрицателни при лява. Колкото абсолютната стойност на коефициента на 

асиметрия е по-голяма, толкова по-несиметрични са двете графики от 

нормалната.  

Отклоненията във вертикална посока от нормалната крива е ексцеса. 

Моментният коефициент на ексцес е един количествен измерител на ексцеса 

и се определя по формулата:  

(3.24)  . 

Тройката се въвежда за да сравнени Е с нулата. Когато Е > 0 се 

получава положителен ексцес и изостреност над нормалната крива, при Е < 0 

се получава отрицателен ексцес и графика по-ниска от нормалната крива. 

При Е = 0, се получава нормален ексцес. (фиг.3.2) 

 

 

 

 

Фиг. 3.2 Графика на разпределението на функцията )(xf и ексцеса 

Нормалното разпределение е симетрично, т.е. коефициента на 

асиметрията е Ka = 0 и ексцеса е също E = 0. 

 

3.4. Технология на прилагане на методиката 

3.4.1. Дефиниране на Целта на методиката 

Методиката има за цел да регламентира и определя изследването на 

състоянието и степента на ефективността на ИС за кадастъра в РБългария: 

цели и задачи на оценяването; предмет и обект на оценяване; видове 

оценяване; периодичност; критерии за оценяване /обхват/, показатели към 

критериите; подходи за количествена оценка; скала с коефициенти за тежест 

на критериите; ресурсните структури за оценяване; огласяване и използване 

на резултатите от оценяването за корекционни действия; запознаване на 

заинтересованите страни с резултатите от изследванията и степента на 

изпълнение на корекционните действия. 

Методиката регламентира правилата за организиране подготовката и 

провеждането на ЕСИ, както следва: разработване на социологически 

инструментариум, провеждане на изследване на терен, обработка и анализ на 

емпиричната информация и предоставяне на резултатите от ЕСИ. 

3

3
a

m
K




3
m

Е
4

4 
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Анализът на резултатите от ЕСИ се използва за вземане на 

управленски решения и предприемане на коригиращи и превантивни 

действия съгласно определени процедури. 

3.4.2. Предмета на методиката 

В съответствие с изискванията на Закона за кадастъра, имотният 

регистър (ЗКИР) и другите нормативни документи в АГКК изследването се 

ангажира с установяване на качеството и ефективността на услугите 

предлагани с ИС за кадастъра. Създадена е система за оценяване на основата 

на националната и вътрешната нормативна рамка, стратегическите насоки и 

тенденции в развитието на кадастъра в РБългария. Тя включва и проучване 

мнението на експерти, изпълнители, потребители и преподаватели от ВУ. 

Чрез методиката се цели да се изясни и терминологична определеност 

на следните категории, като се използват: 

Оценяване – определяне на достигнатото равнище на качеството и 

ефективността на ИС по възприети методи, методики, механизми, критерии и 

показатели. 

Видове оценяване: 

- планово: оценяване съгласно утвърден от методиката план. 

- извънредно: предизвестено от сигнали за промени в качеството и 

ефективността на ИС, изискващи конкретни мерки. 

- цялостно: оценка на всички аспекти в качеството и ефективността 

на ИС. 

- частично: оценка на степени и форми на ИС, за които има данни за 

възникнали проблеми или установяване на слабости. 

Мнението и оценките на всички заинтересовани страни за качеството 

на дейности се получава чрез провеждане на четири типа емпирични 

социологически изследвания /ЕСИ/: 

Първият има за основна цел изучаване нагласите, мненията и 

оценките за качеството и ефективността на ИС от служители в АГКК. 

Вторият има за основна цел изучаване нагласите, мненията и оценките 

за качеството и ефективността на ИС на изпълнителите на дейности по 

кадастъра – геодезически фирми и служби. 

Третият има за основна цел изучаване мненията и оценките за 

качеството и ефективността на ИС от потребители на кадастралните услуги – 

граждани, нотариуси, държавната и местна администрация и др.  

Четвъртият – оценките, представите и предложенията на 

преподавателите от ВУ относно качеството и ефективността ИС за кадастъра 

и въвеждането и в учебния процес . 

3.4.3. Обхват на методиката 

Изискванията на методиката би трябвало да се приложат към 

централните и регионални структури на АГКК, геодезическите фирми 

занимаващи се с изработването и поддържането на КК и КР, потребители на 

услуги и данни, както и към преподаватели и изследователи занимаващи се с 

тази проблематика. 
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3.4.4. Отговорности 

Емпиричните социологически изследвания се заявяват до описаните 

респонденти и се ръководят, провеждат, анализират и обобщават от 

програмен екип. 

3.4.5. Правила за изпълнение 

3.4.5.1. Разработване на социологическия инструментариум 

Социологическия инструментариум включва въпросници, инструкции, 

писма и други документи. Въпросниците се разработват в съответствие с 

изискванията на: 

 програмата на ЕСИ; 

 възприетите методи, чрез които се набира емпиричната информация  

/Методика на регистрацията/; 

 определените за изследване целеви групи /Методика на извадката/; 

 начините на обработка на емпиричната информация /Методика на 

обработката/; 

 възприетите начини за извършване анализа на социологическата 

информация и предоставяне на резултатите /Методиката на анализа на 

резултатите/. 

Техническо оформление на въпросниците се извършва във вид на: 

анкетни карти, въпросници за интервю, въпросници за изучаване на 

документи, въпросници за фокус групи и др. 

Разработени са 4 вида анкетни карти за 4 групи – за служители в 

АГКК; за изпълнителите на дейности по кадастъра; за потребители на 

кадастралните услуги; за преподаватели и изследователи. 

3.4.5.2. Провеждане на теренно изследване 

Теренното изследване се осъществява от екип в състава на който са 

обучени специалисти. Извършва се по предварително разработен график.  

Изследват се само лицата, попаднали в извадката, определена чрез 

Методиката на извадката. Извадката е стохастична и включва определен 

брой лица от всички групи. 

Прилагат се всички социологически методи, избрани от социолозите и 

определени в Методиката на регистрацията – анкетен, интервю, изучаване 

на документи, фокус групи и др. 

3.4.5.3. Обработване на емпиричната информация 

Обработването на емпиричната информация след провеждането на 

всяко ЕСИ се извършва съгласно възприетата Методика за обработка на 

емпирична информация. 

3.4.5.4. Анализ на резултатите 

Анализът на резултатите от всяко ЕСИ се извършва от специалисти, 

провеждащи анализи и оценки.  

3.4.5.5. Представяне на анализа 
Окончателният доклад с резултатите от всяко ЕСИ се подготвя от 

екипа и предоставя на заинтересованите лица.  

3.4.5.6. Огласяване на резултатите 
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Огласяването на резултатите от ЕСИ става чрез публикуване на 

резултатите на форуми, съвещания и на научни конференции и в 

специализирани списания.  

3.4.5.7. Използване на резултатите 

Резултатите от всяко ЕСИ се използват при:  

 анализите на резултатите от всяко ЕСИ се обсъждат на съответните 

равнища, в зависимост от целта, задачите и обхвата на изследванията.  

 съставят се протоколи в свободна форма, в които се отразяват 

конкретни оценки и се предприемат коригиращи и превантивни действия. 

3.4.5.8. Управление на записите с данни от въпросниците 

Социологическият инструментариум – попълнените анкетни карти 

и/или въпросници, инструкции, писма, протоколи, графици и други, 

протоколите с резултатите от обработката на въпросниците, табличните 

данни от обработка на въпросниците, протоколите от обсъжданията - следва 

да бъдат защитени от несанкциониран достъп и разпространение. Те 

представляват служебна тайна и за опазването им отговарят провеждащите 

ЕСИ. 

Документацията от ЕСИ се съхранява надеждно. Отговорност за това 

изискване носят ръководителите, провели ЕСИ.  

3.4.6. Управлявани форми 

Информационно приложение № 1 „Списък на въпросници за 

изучаване качеството и ефективността на ИС за кадастъра“:  

1. Анкетна карта за служители на АГКК. (Приложение № 1.1) 

2. Анкетна карта за изпълнителите на дейности по кадастъра 

(ползватели). (Приложение № 1.2) 

3. Анкетна карта за  потребители на кадастралните услуги. 

(Приложение № 1.3)  

4. Анкетна карта за преподаватели и изследователи.  (Приложение 

№ 1) 

3.5. Емпирично социологическо изследване (ЕСИ) 

Информационните потребности за оценката на ефективността на ИС за 

кадастъра са със широк диапазон. Социалните факти, които представляват 

интерес за ЕСИ (емпирични социологически изследвания) са оценките и 

мненията, както на експертите от АГКК, така и на ползвателите, 

потребителите и преподавателите във ВУ. 

Емпиричните социологически изследвания се явяват надежден и 

сигурен източник за пълна и актуална информация за действителността. 

Изучаването на данни и факти чрез ЕСИ дава възможност за комплексното 

обхващане на проблемите и за разкриването на тяхната същност и динамика. 

Емпиричното социологическо изследване е сложен процес, в който може да 

бъдат определени отделни етапи, отразяващи спецификата на изследването в 

неговата последователност. Основните му етапи, които представляват 

интерес за постигането на цели на изследването са: подготовка на ЕСИ, 
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провеждане на ЕСИ и анализ на социологическата информация, теоретични 

обобщения и практически изводи. 

Подготовката на изследването включва дейности и процедури като 

програмиране, изготвяне на методика, инструментариум и др. 

След провеждането на ЕСИ се обработва индивидуалната първична 

информация (събрана в процесите на анкетиран) във формата на обобщена, 

съвкупна емпирична информация в табличен вид. Обработката на данните се 

извършва по формулите представени в методиката за обработка. 

След това се дава възможност да се пристъпи към анализ на 

съвкупната информация, резултатите на който се изразяват във 

формулирането на определени обобщения, изводи, оценки и препоръки към 

субекта на управление за подобряване и усъвършенстване на дейността на 

ИС за кадастъра. 

 

Таблица 3.11 Анализ и представяне на данните от ЕСИ 

Основни начини за 

анализ: 

а) класификация по пътя на 

отъждествяване на случаите 

б) статистически методи 
в) систематизация 

a) описание на случаите без 

тяхното отъждествяване 

б) по пътя на обобщаването на 
изказаните оценки 

в) въображение 

Данните от изследването 

се представят във вид на: 

статистически разпределения, 

скални показатели, индекси и 
др. 

изказвания, документи, 

интелектуални продукти, групови 
дискусии и др. 

 

ИЗВОДИ ОТ ГЛАВА ТРЕТА 

1. Системният подход при оценка ефективността на ИС за 

кадастъра дава възможност да се разкрият формирането на основните 

задачи; фазите на стратегическото планиране и формирането на 

стратегия. 

2. Подготовка на стратегически анализ - на вътрешната и 

външната среда се постига със SWOT анализ на силните и слабите страни 

на ИС. За тази цел е разработен SWOT анализ на ИС за кадастъра  в 

РБългария представен в Таблица 3.2. 

3. Оценката на ефективността на вътрешната среда на ИС за 

кадастъра представя състоянието на системата на базата на оценки 

получени от служители на АГКК, ползватели - изпълнителите на дейности 

по кадастъра, потребители на кадастралните услуги, преподаватели от ВУ 

и изследователи. 

4. Оценката на ефективността на информационната система за 

кадастъра има съществено значение, както при цялостния анализ на дадена 

система, така и за нейното подобряване. Разработена и предложена е 

система от критерии за оценка на  ефективността на ИС за кадастъра.  

5. Разработена е методика за оценка ефективността на ИС за 

кадастъра с частни методики за регистрация, извадка, обработка и анализ 
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на резултатите. Технологичния процес на провеждането на ЕСИ е 

разработен подробно. 

6. Представената методика за оценка на ефективността на ИС 

за кадастъра е необходимо да се експериментира с подходящо подбрани 

групи  от експерти по предложения  технологичен ред. 

 

Глава четвърта. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА 

ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ИС ЗА КАДАСТЪР  

4.1. Предпоставки за Емпирично социологическо изследване на 

ИС за кадастъра в РБългария    

На базата на разработената в глава 3, Методика за оценка на 

ефективността на ИС за кадастъра и технологията за ЕСИ бяха разработени 

всички материали и документи, както следва: 

1. Програма за реализиране на ЕСИ включваща: 

1.1. Тема на ЕСИ:  Оценка на ефективността на ИС за 

кадастъра  

1.2. Целта: Да се събере емпирична информация за уточняване на 

конкретните показатели на критериите за оценка ефективността на 

ИС за кадастъра.  

1.3. Задачи: 

1. Да се разкрият, уточнят и класифицират оценките на 

групите експерти и лица, които са формирани в рамките на процеса на 

работа, обслужване и поддържане на ИС за кадастъра. 

2. Да се формулират теоретически изводи и препоръки с 

научно-приложен характер за усъвършенстване на работата на ИС за 

кадастъра.  

1.4. Обектът на ЕСИ е: ИС за кадастъра и проблемите, които 

възникват във вътрешната или външната среда.  

1.5. Предметът на ЕСИ е: Разкриване на състоянието на 

вътрешната среда на ИС на кадастъра към настоящия момент и какво е 

влиянието и върху потребителите и ползвателите на услугата.  

1.6. Обхватът на ЕСИ е:  

- като пространство – национален, регионален и 

локален; 

- по време - в продължение на 4 години (2013 – 2017 год.); 

- по съвкупност - от експерти, физически и юридически 

лица от 21 - до 65 години. 

1.7. Социологическия модел на обекта  
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Фиг. 4.1. Схема-класификация на модела на ЕСИ 

 

1.8. Формулиране на базовата хипотеза  

Оптимизиране на работата на ИС на кадастъра на база 

обективните оценки на експертите, като се формулират теоретически 

и практически изводи и препоръки. 

1.9. Провеждането на ЕСИ 

По разработената програма на ЕСИ се провежда изследване „на 

терен“.  

Въпросите включени в анкетното проучване представляват 

конкретизация на основни положения в ЕСИ. Разработени са четири вида 

анкетни карти които се отнасят за формираните четири групи респонденти: 

 Първата група е експерти (служители) на АГКК; 

 Втората група е ползвателите на ИС на кадастъра; 

 Третата група е потребители на услугата на ИС на кадастъра: 

 Четвъртата група е преподаватели и изследователи (докторанти). 

Всяка анкетна карта се състои от 29 въпроса (Приложение 1). 

Въпросите се отнасят за петте критерии за оценка ефективността на ИС на 

кадастъра. Самите въпроси представляват показателите на съответните 

критерии. Методиката предвижда пет възможни отговора на въпросите: 

-  „Изобщо не съм съгласен“ - 1; 

- „По-скоро не съм съгласен“ - 2;  

- „Нито съм съгласен нито не съм съгласен“ -3; 

- „По-скоро съм съгласен“- 4 

- „Напълно съм съгласен“- 5.  

За всеки отговор се дава оценка по петобалната система от 1 до 5, 

записани срещу съответния отговор. 

Първият критерии има пет въпроса , вторият също пет, третият – осем, 

четвъртият – 6 и петият критерий – пет въпроса. Оценяването става по 

ОБЕКТ  

на ЕСИ 

ИС на кадастъра 

Група 1 

ЕКСПЕРТИ НА АГКК 

(СГКК) 

(служители) 

Група 2 

ПОЛВАТЕЛИ НА ИС ЗА 
КАДАСТЪРА 

(областни и общински 
служби, геодезически фирми 

и др. 

(ползватели) 

Група 3 

ПОТРЕБИТЕЛИ НА ИС ЗА 
КАДАСТЪРА 

(физически и юридически 
лица и др.) 

(потребители) 

Група 4 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ В ВУ И 
ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ 

(преподаватели) 
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ГРУПА 1 - СЛУЖИТЕЛИ НА АГКК   
всички критерий  

критерии, показатели, респонденти и по групи по методиката разработена в 

глава 3. 

1.10. Обработка на индивидуалната първична информация 

(събрана в процесите на анкетиране) във формата на обобщена, 

съвкупна емпирична информация в табличен вид. 

Попълнената в таблици информация от анкетите се обработва в 

EXCEL по формули (3.1) - (3.16) и със специализирания софтуер IBM SPSS. 

4.2 Представяне на резултатите от ЕСИ. 

4.2.1 Резултати от анкетното проучване на мнението на 

служителите (експертите на АГКК) 

За проучването на тази група бяха анкетирани 50 служители на АГКК 

от половината СГКК на територията на страната. При допускане, че 

генералната съвкупност е приблизително 250 служители в 28 СГКК, 

частичната извадка от 50 служители може да се приеме за репрезантивна 

(представителна).  

Средната нормирана оценка на критериите в групата е 3.75 а в 

проценти 0.75. 

 

Фиг. 4.8. Нормирани оценки за всеки критерии и за групата 

 

Средно квадратното отклонение определено по формула (3.15) е  = 

±0.0041. Коефициента на вариация определен по формула (3.17) е V = 0.19. 

Малката стойност на коефициента на вариация показва че степента на 

съгласуваност на мнението на експертите е висока, следователно хипотезата 

за достоверност и валидност на оценката на ИС за тази група е висока. 

Статистическите данни за групата са както следва: стандартно 

отклонение  = 0.61;  дисперсията D = 0.37; коефициента на асиметрия Ка = -

0.13; ексцеса Е = -0.17. 

Следователно графиката на функцията на разпределението на 

оценките е близка до нормалната, но е изместена в ляво и под нормалната.  
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ГРУПА 2 - ПОЛЗВАТЕЛИ - всички критерий  

4.2.2 Резултати от анкетното проучване на мнението на 

ползвателите на ИС за кадастъра 

За проучването на тази група бяха анкетирани 30 експерти от 

геодезически фирми, областни и общински служби и др. в различни градове 

от страната. Анкетните карти за ползвателите бяха попълнени в пряк и 

косвен контакт с респондентите.  Средната нормирана оценка на 

критериите в групата е 3.49 а в проценти 0.70. Средно квадратното 

отклонение определено по формула (3.15) е  = ±0.01755. Коефициента на 

вариация определен по формула (3.17) е V = 0.52. Средната стойност на 

коефициента на вариация показва че степента на съгласуваност на мнението 

на експертите е нито висока , нито ниска, следователно хипотезата за 

достоверност и валидност на оценката на ИС за тази група е средна. 

Статистическите данни за групата са както следва: стандартно 

отклонение  = 0.73; дисперсията D = 0.53; коефициента на асиметрия Ка = -

1.64; ексцеса Е = 4.07. 

Следователно графиката на функцията на разпределението на 

оценките от групата на ползвателите е относително близка до нормалната, но 

е изместена в ляво и над нормалната. 

Фиг. 4.14. Нормирани оценки за всеки критерии и за групата 

 

4.2.3 Резултати от анкетното проучване на мнението на 

потребителите на ИС за кадастъра 

За проучването на тази група бяха анкетирани 30 физически и 

юридически лица от различни градове от страната.  
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Средната нормирана оценка на критериите в групата е 3.88 а в 

проценти 0.78%. Средно квадратното отклонение определено по формула 

(3.15) е  = ±0.00641.  Коефициента на вариация определен по формула (3.17) 

е V = 0.1924. Малката стойност на коефициента на вариация показва, че 

степента на съгласуваност на мнението на експертите е висока. 

 
Фиг. 4.20. Нормирани оценки за всеки критерии и за групата 

Статистическите данни за групата са както следва: стандартно 

отклонение  = 0.75; дисперсията D = 0.56; коефициента на асиметрия Ка = -

0.05; ексцеса Е = -0.87. 

Следователно графиката на функцията на разпределението на 

оценките е близка до нормалната, но е изместена малко под нормалната. 

 

4.2.4 Резултати от анкетното проучване на мнението на 

преподаватели от ВУ за ИС на кадастъра 

За проучването на тази група бяха анкетирани 15 преподаватели и 

докторанти от ШУ „Епископ К. Преславски“, ЮЗУ „Н. Рилски“ и ВВМУ „Н. 

Й. Вапцаров“.   

Средната нормирана оценка на критериите в групата е 3.94 а в 

проценти 0.79%. Средно квадратното отклонение определено по формула 

(3.15) е  = ±0.021.Коефициента на вариация определен по формула (3.17) е V 

= 0.3151. Малката стойност на коефициента на вариация показва че степента 

на съгласуваност на мнението на експертите е висока. 
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Фиг. 4.20. Нормирани оценки за всеки критерии и за групата 

 

Статистическите данни за групата са както следва: стандартно 

отклонение  = 0.45; дисперсията D = 0.21; коефициента на асиметрия Ка = -

0.57; ексцеса Е = +0.13. 

Следователно графиката на функцията на разпределението на 

оценките е близка до нормалната, но е изместена в ляво и над нормалната. 

Обобщената нормирана оценка на ИС за кадастъра е 3.85 (0.77%) и е 

получена като средна аритметична от средните оценки на групите е показана 

на фиг. 4.21  
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Фиг. 4.21. Обобщена нормирана оценка на ИС за кадастъра 

 

Получената в резултат от ЕСИ обобщена оценка на ИС е сравнително 

висока, като се има предвид петстепенната оценъчна скала. Това показва, че 

експертите оценяват високо въведената в експлоатация ИС, но има 

показатели по които е необходимо тя да се усъвършенства и оптимизира. 

 

4.3 Изчисляване на тегловите коефициенти за всяка група 

Изчисляване на теглото tg за всяка от групите по формулата (3.13) е: 

 За група 1 1g 0.24; 

 За група 2 2g 0.23; 

 За група 3 3g 0.26; 

 За група 4 4g 0.26; 
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Фиг. 4.22 Графика на теглото на нормираните оценки за всяка група 

 

Определяне на тегловите коефициенти на p на критериите от групата 

съобразно теглото на групата по формула (3.14) 

Таблица 4.1 
Критерий Група 1 Група 2 Група 3 Група 4 

1 0.68 0.84 1.01 1.07 

2 0.66 0.80 0.98 1.08 

3 0.65 0.79 0.98 0.98 

4 0.65 0.79 0.99 0.97 

5 0.70 0.82 1.02 1.06 

 

 
Фиг. 4.23 Графика на тегловите коефициенти на критериите в групите 

 

4.4. Анализ на хипотеза за разлики в оценките на групите 

В резултат на проведеното ЕСИ и обработката на данните могат да се 

изследват различни хипотези. В тази връзка хипотезата за разликата между 

средноаритметичните оценки на експертите от две независими групи е 

извършена по методиката представена в глава 3. С най-висока степен на 
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достоверност на оценките се приема група №1 „служители“ и спрямо нея се 

сравняват останалите. 

1. Сравнение на Група 1 „служители“ с група 2 „ползватели“ 

А). Сравняване на средните оценки на групите: 

1x 3.76 

2x = 3.49  

Следователно в сила е хипотезата H2; 21 xx  21 xx  (Средната 

оценка на група 1 е по-висока от средната оценка на група 2) 

Б). По формула (3.25) се изчислява емпирическата характеристика на 

хипотезата: 
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Следователно Zem > ZT, то при 5% риск за грешка може да се твърди, 

че средната оценка на групата 1 е с по-висока степен на достоверност от 

колкото средната оценка на групата 2. 

Сравнение на Група 1 „служители“ с група 3 „потребители“ 

А). Сравняване на средните оценки на групите: 

1x 3.76 

3x =3.88  

Следователно в сила е хипотезата H3; 31 xx  (Средната оценка на 

група 1 е по-ниска от средната оценка на група 3). 

 

Б). По формула (3.25) се изчислява емпирическата характеристика на 

хипотезата: 
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Следователно Zem < ZT, то при 5% риск за грешка може да се твърди, 

че средната оценка на групата 1 е с по - ниска степен на достоверност от 

колкото средната оценка на групата 3. 

2. Сравнение на Група 1 „служители“ с група 4 „преподаватели“ 
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А). Сравняване на сретните оценки на групите: 

1x 3.76 

4x =3.94  

Следователно в сила е хипотезата H3; 41 xx  (Средната оценка на 

група 1 е по-ниска от средната оценка на група 4) 

Б). По формула (3.25) се изчислява емпирическата характеристика на 

хипотезата: 
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Следователно Zem > ZT, то при 5% риск за грешка може да се твърди, 

че средната оценка на групата 1 е с по-висока степен на достоверност от 

колкото средната оценка на групата 4. 

4.5. Анализ на слабите страни на ИС за кадастъра и препоръки 

В т. 4.2 се представиха оценките на експертите от групите по 

отделните критерии и посочени показателите с най- високи и най-ниски 

оценки. Тази информация е обобщена и представена в таблица 4.2. 

 

Таблица 4.2 Най-високи и най-ниски оценки в групите 

по показатели в съответните въпроси 

 

Групи 
Най-високи оценки във 

въпросите 
Най-ниски оценки във 

въпросите 

1 служители 5,6,18,23,24 2,10,16,19,29 

2 ползватели 4,9,15,22,28 2,6,14,23,26 

3 потребители 1,6,15,23,24 2,10,14,21,25 

4 преподаватели 1,8,15,33,27 5,6,14,19,26 

 

На базата на класификацията на получените данни от ЕСИ и тяхната 

систематизация се правят следните констатации и обобщения. 

От анализа на данните в табл. 4.2 се установява, че въпроси № 5, № 6 и 

№ 23 фигурират в двата вида оценки поради което се изключват.  

При най-ниските оценки, в три групи се посочват въпроси № 2 и № 14, 

в два групи - въпроси № 10, № 19 и 26 и в по една група въпроси № 16, № 21, 

№ 25 и № 29.  

Следователно на тези въпроси и показатели е необходимо да се обърне 

внимание за да се подобри ефективността на ИС за кадастъра. По реда на 

честотата на повторение проблемите и препоръките са както следва: 
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1. Въпрос № 2 „ИС за кадастъра е изградена напълно и 

удовлетворява потребностите на служителите на АГКК, ползвателите и 

потребителите“. Необходимо е да се вземат мерки за подобряване на 

показателите полезност, пълнота, ценност от информационния критерий. 

2. Въпрос № 14 „ИС за кадастъра е гъвкава и дава възможност за 

промяна, като се взема мнението на ползвателите, потребителите и 

преподавателите“. Необходимо е да се предприемат мерки за подобряване на 

показателите за гъвкавост и функционалност от софтуерния критерий, като 

се вземе мнението на ползватели, потребители и преподаватели.  

3. Въпрос № 10 „ИС за кадастъра предоставя възможността за 

комуникации на служителите на АГКК чрез on line конференции, дискусии, 

чат с ползватели и потребители на услугите“. Необходимо е да се вземат 

мерки за подобряване на показателя за on line комуникации между 

служителите, ползвателите и потребителите на ИС за кадастъра. 

4. Въпрос № 19 „Настоящата ИС за кадастъра е надеждна по 

отношение на сървърите на централно ниво“. Необходимо е да се вземат 

мерки за подобряване на показателя за надеждност на сървърите на 

централно ниво от хардуерния критерий. 

5. Въпрос № 26 „ИС за кадастъра дава възможност за въвеждане 

на допълнителна информация“. Необходимо е да се вземат мерки за 

подобряване на показателя за връзка с други ресурси от методологическия 

критерий. 

6. Въпрос № 16 „Процесите на квалифициране, тестване и 

оценяване са автоматизирани в ИС за кадастъра“. Необходимо е да се 

предприемат мерки за подобряване на показателите за функционалност, 

отчетност и сигурност от софтуерния критерий. 

7. Въпрос № 21 „Наличните компютри и терминали обслужващи 

ИС отговарят на изискванията“. Необходимо е да се вземат мерки за 

подобряване на показателя за надеждност на компютрите от хардуерния 

критерий. 

8. Въпрос № 25 „В ИС за кадастъра е налице връзката на 

компонентите изграждащи различните модули и системата като цяло“. 

Необходимо е да се вземат мерки за подобряване на показателите за 

логичност, последователност и свързаност от методологическият 

критерий. 

9. Въпрос № 29 „ИС за кадастъра поддържа актуална информация 

за библиотеки от речници, знаци, списъци, абриси, и др.“. Необходимо е да се 

вземат мерки за подобряване на показателите за библиотеки и свързаност от 

методологическият критерий. 

 

ИЗВОДИ ОТ ГЛАВА ЧЕТВЪРТА: 

1. По разработената в глава 3 методика е проведено ЕСИ за 

оценка на ефективността на ИС за кадастъра в РБългария. ЕСИ е 

реализирано на базата на метода на експертната оценка, чрез анкетно 
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проучване на експерти от четири групи – служители в АГКК, ползватели и 

потребители на ИС за кадастъра и преподаватели и изследователи от ВУ. 

2. Анкетните карти за ЕСИ  съдържат пет критерия и 

съответните им показатели представени в 29 въпроса. ЕСИ се проведе през 

месец март 2017 год.  като бяха анкетирани подходящ брой респонденти от 

четирите групи експерти. Извадката е представителна и може да се 

допусне че е валидна за генералната съвкупност. 

3. Резултатите от обработката на данните от ЕСИ дефинират 

оценката на експертите по критерии, групи и обобщено за ИС за 

кадастъра. Обобщената оценка на ИС за кадастъра е 3.85 (0.77%), която е 

сравнително висока по петстепенната скала. 

4. Анализирани са получените резултати, като е изследвано 

емпирическото разпределени в групите и отклонението на разпределението 

на оценките от нормалното такова. Получените резултати са близки до 

нормалното разпределение, което показва висока степен на достоверност 

на изследването.  

5. Изследвана е хипотезата за разликата между оценките на 

експертите от две независими групи. Като базова група за сравнение е 

приета групата на служителите от АГКК. Резултатите потвърждават 

допускането, че с по-висока степен на достоверност е оценката на  групата 

на служителите от АГКК. 

6. На базата на анализа на получените резултати от ЕСИ и 

тяхната систематизация са направени констатации и обобщения 

отнасящи се до вземане на конкретни мерки за да се подобри 

ефективността на ИС за кадастъра. Те са свърза с конкретни показатели 

от  петте критерия за оценка на ефективността на ИС за кадастъра. 

 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Информационните системи за кадастъра в РБългария са 

геоинформационни системи, които се развиват във времето за постигане на 

изискванията за пълен и точен кадастър и имотна регистрация, съобразени с 

европейските изисквания към България. Изграждането на ИС за кадастъра 

през последните години е насочена към осигуряване на безпроблемно  

внедряване нови технологии и промени в законодателството и нормативните 

документи, както и създаване на предпоставка за осигуряване на максимална 

производителност и интеграция с други системи и мигриране на данни. 

С проблемите на оценката на ефективността на ИС за кадастъра е 

свързано изследването в дисертационният труд. На базата на формираните 

задачи в увода последователно в логическа взаимовръзка са разгледани 

основните части на изследването. 

Направеният обстоен анализ и оценки на състоянието на кадастъра и 

ИС за кадастъра у нас и в чужбина дават основание да се стигне до следните 

по важни изводи:  
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1. Информационните системи играят важна роля в съвременните 

технологии като създават условия за автоматизиране на механични 

дейности, стимулират разработването на софтуерни продукти за 

управление на процеси и изграждането на бази от данни в различни области. 

2. Към този етап са приключени дейностите по изграждането и 

внедряването на ИС за кадастъра и имотния регистър в Агенцията по 

геодезия, картография и кадастър и агенция по вписванията. Необходимо е 

да се изследва ефикасността и ефективността на ИС за кадастъра за да се 

предприемат мерки за отстраняване на слабостите и подобряването на 

работата и. 

3. Различните страни членки на Комитета по кадастър на 

Европейския съюз, все още имат собствен подход към избора и 

внедряването на ГИС за кадастъра, въпреки създаването на EULIS и 

членството на някои страни в консорциума. Все още няма единна стратегия 

за унифициране и стандартизиране на кадастралните информационни 

системи и улеснение на европейските граждани в общността. Необходимо е 

България да вземе по активно участие в работата на Постоянния комитет 

по кадастъра и да направи усилия за интегриране на ИС за кадастъра в 

EULIS. 

В глава втора са разгледани и анализирани методологическите основи 

и технологичните методи приложени във времето при изграждането на 

различните варианти и модули на ИС за кадастъра у нас. Това е основание да 

се направят и обобщят следните изводи: 

4. Кадастралната информационна система CALIS и нейната 

модификация CadIS са първообразите на ИС за кадастър у нас. Тя е мощно 

средство за автоматизация на дейността при създаването на цифрови 

модели на градския кадастър, кадастъра на земеделски и горски фонд към 

настоящия момент. 

5. Към този момент в АГКК е внедрена и се използва ИИСКИР. 

Основните цели на ИИСКИР са да се улесни пазара на земя и да се 

подсигурят имотните права на лицата чрез изграждане и поддържане на 

интегрирана кадастрална и имотна регистрационна система. 

6. Архитектурата на ИИСКИР е изградена на базата на 

съвременните научни изследвания в областта на софтуера и хардуера за 

ГИС и WEB базиран комуникации. Геоинформацията в системата е 

надеждно защитена. Технологичната система на ИИСКИР е модулна и 

позволява лесно и функционално обслужване, както от експертите на 

АГКК, така и от потребителите на информацията при спазване на 

йерархичен и санкциониран достъп до съответните модули. 

7. На определен етап възникна необходимо е изграждане на 

инсталация и поддържане на нови системи, които не засягат пряко 

основната дейност, но са важни за ефективната работа: деловодна 

система, CAD/GIS системи, счетоводен софтуер и изготвяне на публична и 
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безплатна версия на деловодния модул на ИИСКИР, което да позволи 

проследяване на статуса на заявленията, подадени от гражданите. 

8. С внедрената Кадастралната автоматизирана 

информационна система (КАИС) портал се дава възможност за подаване и 

получаване на документи през Интернет, извършване на проверка онлайн на 

статуса на услугите, както и подаването на жалби и предложения по 

електронен път. 

9. Въпреки посочените предимства и достойнства на ИС за 

кадастъра, е необходимо да се извършва периодичен преглед на системата, 

като се направи оценка на нейната ефективност и по този начин се 

предприемат подходящи действия за подобряване на работата и. Това 

може да се осъществи чрез подходящо разработена методика, която да е 

тясно насочена върху спецификата на ИС за кадастъра 

В глава 3 на базата на системния подход е направено анализ на 

вътрешната среда на ИС за кадастъра. Чрез SWOT анализ са обобщени 

силните и слабите страни на ИС за кадастъра в РБългария. На тази основа са 

формулирани пет основни критерия – информационен, комуникационен, 

софтуерен, хардуерен и методологически. Разработени са към всеки критерий 

група от показатели за оценка. При тези дадености е разработена методика за 

оценка на ефективността на ИС за кадастъра на базата на експертната оценка. 

В тази връзка са разработени частните методики за регистрация, извадка, 

обработка и анализ. За реализирането на методиката е разработена 

технология за ЕСИ. В резултат на разработените теоретични постановки на 

методиката за оценка ефективността на ИС за кадастъра са направени 

следните обобщени изводи: 

10. Оценката на ефективността на вътрешната среда на ИС за 

кадастъра представя състоянието на системата на базата на оценки 

получени от участниците в процесите на системата , като се използва 

подходящо разработена системата от критерии. Тя има съществено 

значение, както при цялостния анализ на дадена система, така и за нейното 

подобряване,  

11. Разработена е методика за оценка ефективността на ИС за 

кадастъра Технологичния процес на провеждането на емпирично 

социологическо проучване е представен детайлно. 

12. Представената методика за оценка на ефективността е 

експериментална но тя предлага технологичен ред по които може да се 

работи за повишаване на ефективността на ИС за кадастъра. Методиката 

е необходимо да се експериментира в подходящо подбрани групи  от 

експерти по предложения  технологичен ред. 

 В последната глава е представено ЕСИ, което е подготвено, 

проведено и анализирано по Методиката и технологичният ред представен в 

глава 3. Нагледно са представени данните от анкетното проучване в четири 

експертни групи – служители на АГКК, ползватели и потребители на 

услугите на ИС за кадастъра и преподаватели и изследователи от ВУ. 
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Оценката на експертите е извършено по показатели, критерии и групи. В 

резултат на тези оценки е получена обобщената оценка на ефективността на 

ИС за кадастъра. Обобщените изводи са: 

13. Резултатите от обработката на данните от ЕСИ дефинират 

оценката на експертите по критерии, групи и обобщено за ИС за 

кадастъра. Обобщената оценка на ИС за кадастъра е 3.85 (0.77%), която е 

сравнително висока по петстепенната скала. 

14. Анализирани са получените резултати, като е изследвано 

емпирическото разпределени в групите и отклонението на разпределението 

на оценките от нормалното такова. Получените резултати са близки до 

нормалното разпределение, което показва висока степен на достоверност 

на изследването.  

15. На базата на класификацията на получените данни от ЕСИ и 

тяхната систематизация са направени констатации и обобщения 

отнасящи се до вземане на конкретни мерки за да се подобри 

ефективността на ИС за кадастъра. Те са свърза с конкретни показатели 

от  петте критерия за оценка на ефективността на ИС за кадастъра. 

 

С направените изследвания, анализи, изводи и оценки е реализирана 

основната цел на дисертационния труд – изследвана е ИС за кадастър в 

РБългария и анализира нейната ефективност. 

Резултатите от изследването са на базата на анализа съвременното 

състоянието на  ИС за кадастъра, теоретично обоснована методика и реално 

проведено ЕСИ с представителна извадка от мнението на четири групи 

експерти. Направените изводи и препоръки могат да послужат за по-

нататъшното подобряване на работата на ИС за кадастъра, както и за 

обучение и реализирането на други изследвания свързани със системата.  
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V. СПРАВКА ЗА ПРИНОСИ В ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Приносите имат научен и научно-приложен характер и се отнасят до: 

 Доказване с нови средства на съществуващи нови страни на 

вече съществуващи научни области, проблеми, хипотези и пр.  

 Получаване и доказване на нови факти. 

 Получаване на потвърдителни факти. 

 

НАУЧНИ ПРИНОСИ 

1. На базата на обстоен анализ и оценка на аспектите на 

развитието на кадастъра и ИС за кадастъра в РБългария са описани и 

систематизирани знания за тяхното състояние, управление и 

усъвършенстване на базата на съвременните европейски и световни 

стандарти и директиви. 

2. Анализирани са методологическите основи и технологичните 

методи, приложени във времето при изграждането на различните варианти и 

модули на ИС за кадастъра у нас.  

3. Разработена е методика за оценка на ефективността на ИС за 

кадастъра, като са формулирани основни критерии и показатели за оценка на 

базата на експертната оценка. 

 

НАУЧНО ПРИЛОЖНИ 

4. Разработена е технология за практическо прилагане на 

методиката за оценка на ефективността на ИС за кадастъра. 

5. На базата на резултатите от собствено реално емпирично 

социологическо изследване са направени констатации и обобщения отнасящи 

се до вземане на конкретни мерки за да се подобри ефективността на ИС за 

кадастъра. 
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