
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО 

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА 

УКАЗАНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ 

 

 

 

Адресът на приложението „Отдалечен достъп" е www.icadastre.bg. 

След въвеждане на посочения адрес се зарежда страница на ИКАР -Кадастър и 

Имотен регистър на България, която изглежда така: 

 
 

За да използвате услугата е необходимо да сте „регистриран потребител"  и да  

имате предплатена  кредитна сметка. За да се 

регистрирате като такъв, трябва да натиснете бутон „Регистрация на нов 

клиент". При извършване на съответното действие се зарежда екран и се отваря 

прозорец, в който са описани „Общите условия за използване на услуги чрез 

отдалечен достъп по интернет до данните на Интегрираната информационна 

система за кадастър и имотен регистър" (ИИСКИР): 

 

След като се запознаете с „Общите условия", които се появяват на 

правоъгълен екран на монитора, решавате дали Ви удовлетворяват и ако е така се 

съгласявате с тях, като слагате отметка на посоченото място. Приемайки ги следва 

да преминете към следващия екран, който включва всички полета, необходими за 

Вашата регистрация: 

http://www.icadastre.bg/


 

Тези от полетата, които са означени с червена звездичка са задължителни за 

попълване. След като въведете изискващите се данни трябва да продължите 

напред с бутон „Към част 3". Когато натиснете този бутон се появява следния екран, 

в който също има задължителни полета за регистрация: 

 
 

 

След като сте изпълнили тези инструкции натискате бутон „Регистрирай". 

Заявката за потребителското име се обработва и в рамките на няколко минути 

получавате автоматично съобщение на електронната поща от OSS@Oss.bg. С тези 

действия Вие вече сте „регистриран потребител" в системата за „Отдалечен достъп" 

до Имотния регистър. За да проверите дали регистрацията е успешна трябва да 

влезете отново на www.icadastre.bg - „Начало" и да въведете потребителското си 

име, паролата и 5-цифрения код, който се показва в щрихования екран. След това 

трябва да заредите Вашата кредитна сметка. Това става с платежно нареждане към 

бюджета по сметката за Имотния регистър на Агенцията по вписванията: 

 

BG21 CREX 9260 3114 5487 01, BIC код: CREXBGSF 

Платежното нареждане в оригинал, придружено с молба по образец, която е 

публикувана на официалната страница на Агенция по вписванията -

http://registrvagencv.bg/bg/Services/propertv/f216.html можете да подадете на ръка 

във всяка една от 113-те Служби по вписванията в цялата страна; да изпратите по 

mailto:OSS@Oss.bg
http://www.icadastre.bg/
http://registryagency.bg/bg/Services/property/f216.html


пощата на адрес: София 1309, бул. „Ал. Стамболийски" № 239 или да сканирате 

посочените документи и да ги изпратите на електронен адрес: 

support@registrvagencv.bg. В рамките на три работни дни от потвърждението на отдел 

„Финансово стопанска дейност", за извършеното плащане от Ваша страна, кредитите 

Ви ще бъдат заредени по Вашата кредитна сметка. 

След като изпълните двете условия - регистрация и плащане - вече може да 

ползвате услугата „Отдалечен достъп" и да извършвате справки в базата данни на 

Имотния регистър. 

 

Менюто „Собственост и собственици" позволява търсене по: 

• Партида (Номер на имотна партида); 

• Физическо лице (ЕГН, име, презиме или фамилия); 

• Юридическо лице; 

• Документ; 

• Имот. 

 

Търсене по имотна партида: 

 

Избирате Службата по вписванията, в която искате да извършите 

необходимата справка и изписвате номера на партидата на недвижимия имот. 

После натискате бутон „Търси", след което се генерира резултат, които показва 

дали има намерена имотна партида с посочените данни. За да я разгледате трябва 

да натискате с левия бутон на мишката синия линк -„справка на екран". 

 

Търсене по физическо лице: 

mailto:support@registryagency.bg


 

Системата Ви позволява да търсите информация по ЕГН и/или по име на 

физическо лице. Справка може да правите както само в определена служба по 

вписванията, така и в службите из цялата страна. След въвеждане на критериите 

за търсене и натискане на бутон „Търси" се генерира един или повече резултати. За 

да го/ги разгледате натискате с левия бутон на мишката синия линк „справка на 

екран". След извършване на посочените действия следва да Ви се отвори прозорец 

с пълната информация, относима към конкретното търсене. 

Търсене по юридическо лице: 

Аналогично на търсенето по физическо лице и при тази справка може да се 

търси и само по един или по много от посочените в системата критерии: БУЛСТАТ; 

наименование на юридическото лице; номер на фирмено дело; съд по регистрация и 

година на регистрация. След въвеждане на критериите за търсене и натискане на 

бутон „Търси" се генерира един или няколко резултати. За да го/ги разгледате 

натискате с левия бутон на мишката синия линк „Справка на екран". 

 

Търсене по документ: 

Търсенето по документ включва следните полетата: книга; служба по 

вписванията; година; том и номер на акт. Отново могат да се изберат един или 

няколко от посочените критерии за търсене. След генериране на резултатите от 

извършеното търсенето можете да ги разгледате с натискане на левия бутон на 

мишката върху синия линк „Справка на екран". 

 

Търсене по имот: 

Търсенето по описание на имот включва следните полетата: служба по 

вписванията; адрес; улица; номер; блок; вход; етаж и апартамент. Не е 

задължително да въвеждате всички критерии. Колкото повече критерии въвеждате - 

толкова повече се ограничава търсенето. Ако въведете по-малко критерии - 

приложението ще Ви покаже по-голям брой резултати и можете да изберете кой от 

тях да разгледате чрез „Справка на екран". 

Всяка справка, която сте разгледали е равностойна на 1 кредит или 2 лева и е 

определена от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Във връзка с гореизложеното следва да се направи 

уточнението, че в частта Имотен регистър - модул „Собственост и собственици", 

услугата „Отдалечен достъп", по отношение на петте вида справки по: партида, 



физическо лице, юридическо лице, документ и имот, които Агенция по 

вписванията предоставя, работи в пълна функционалност. 

Останалите модули от услугата „Отдалечен достъп" - „Кадастрална карта" 

и „Геодезически точки", ще могат да се ползват, когато Агенция по геодезия, 

картография и кадастър предостави достъп до базата си данни към външни 

потребители. 


