НАРЪЧНИК
за процедурите в процеса на издаване на разрешения
за проекти от общ интерес в Република България

Съгласно чл. 9 на Регламент (ЕС) № 347/2013
за указания за Транс-европейската енергийна инфраструктура

1

СЪДЪРЖАНИЕ
Част I. Европейски разпоредби
I.1. Въведение………………………………………………………………………………………… 5
I.1.1. Регламент (EС) № 347/2013 ………………………………………………………………………………….5
I.1.2. Цели на Регламента…………………………………………………………………………………………………..8
I.1.3. Хоризонт на изпълнение ………………………………………………………………………………………….9
I.1.4. Органи по изпълнението на Регламент (ЕС) № 347/2013 …………………………………10
I.2. Определения ………………………………………………………………………………....10
I.2.1. Проект …………………………………………………………………………………………………………………….10
I.2.2. Проект от общ интерес ………………………………………………………………………………………….11
I.2.3. Национален компетентен орган …………………………………………………………………………..11
I.2.4. Организатор на проект ………………………………………………………………………………………..11
I.2.5. Енергийна инфраструктура ………………………………………………………………………………….11
I.2.6. Цялостно решение …………………………………………………………………………………….………...11
I.2.7. Проучвания ………………………………………………………………………………………….…………………11
I.2.8. Национален регулаторен орган ………………………………………………………………..…………11
I.2.9. Въвеждане в експлоатация………………………………………………………………………………….. 12
I.2.10. Участие на обществеността …………………………………………………………………………….….12
I.2.11. Участници в инвестиционния процес …………………………………………………………….….12
I.3. Национален компетентен орган…………………………………………………….….12
I.3.1. Роля на властите, издаващи разрешителни ………………………………………………….…..14
I.3.2. Задължения на организаторите на проекти от общ интерес ………………………..….14
I.4. Процедури по TEN-E…………………………………………………………………….…..15
I.4.1. План за изпълнение ………………………………………………………………………………………….….15
I.4.2. Уеб-страница на проектите от общ интерес ………………………………………………….…..16
I.4.3. Процес на издаване на разрешения ……………………………………………………………….….16
I.4.3.1. Процедура преди подаване на заявление………………………………………………….……17


Уведомление ……………………………………………………………………………………………………..….17



Идентифициране на информацията, която организаторът трябва да подаде
пред НКО ………………………………………………………………………………………………………...…..19



Подробен график за процеса за издаване на разрешения …………………..…..…19



Принципи за прозрачност и обществено участие ……………………………………..…….20



Концепция за обществено участие ………………………………………………………….………..22

2



Участие на обществеността преди подаването на документацията за
кандидатстване ……………………………………………………………………………………….………..22

I.4.3.2. Нормативно изисквана процедура за издаване на разрешения за ПОИ …...23

II. Част. Регламент (ЕС) № 347/2013 в България
II.1. Национален компетентен орган …………………………………………………...24
II.2. Избрана схема ………………………………………………………………………….…24
II.3. Проекти от общ интерес с българско участие …………………………….….25
II.3.1. Приоритетни коридори и тематични области ……………………………………………..….25
II.3.2. Проекти от общ интерес с българско участие в Първия списък на ЕК ……..…26
II.4. Процедури по предоставяне на разрешения ………………………………....27
II.4.1. Процедури по предоставяне на разрешения от Министерството на
регионалното развитие ……………………………………………………………………………………………..…27
II.4.1.1. Стъпки за издаване на разрешителни ………………………………………………….….…28
II.4.2. Процедури по предоставяне на разрешения от Министерството на
инвестиционното проектиране ……………………………………………………………………………….…..32
II.4.3. Процедури по предоставяне на разрешения от Министерството на
околната среда и водите ………………………………………………………………………………………………43
II.4.4. Процедури по предоставяне на разрешения от Министерството на
Земеделието и храните……………………………………………….……………………………….………….…...47
II.4.5. Процедури по предоставяне на разрешения от Изпълнителната агенция
по горите ……………………………………………………………………………………………………………………....61
II.4.6. Процедури по предоставяне на разрешения от Министерството на
културата ……………..……………………………………………………………………………………………………….69
II.4.7. Процедури по предоставяне на съгласувателни решения от Агенцията по
геодезия, картография и кадастър ……………………………………………………………………………..73
II.4.8. Процедури съобразно управлението при кризисни ситуации ……………………..75
II.4.9. Процедури пред Държавната комисия за енергийно и водно регулиране
(ДКЕВР)…………………………………………………………………………………………………………………………...79
II.5. План на график на процедурите за издаване на разрешения…………..88
II.6. Законодателство в Република България с отношение към
проектите от общ интерес ………………………………………………….………………..88
II.6.1. Европейско законодателство…………………………………………………………………………….88

3

II.6.2. Българско национално законодателство…………………………………………………… …88
II.6.3. Подзаконова нормативна уредба в областта на енергетиката……………….. ..90
II.6.4. Подзаконова нормативна уредба по опазване на околната среда…………. ..90
II.6.5. Подзаконова нормативна уредба по устройство на територията……………. ..91
II.6.6. Подзаконова нормативна уредба по инвестиционното проектиране……… ..91
II.6.7. Подзаконова нормативна уредба по отношение на имотите……………………….92
II.6.8. Подзаконова нормативна уредба по отношение на кадастър и геодезия….93
II.6.9. Подзаконова нормативна уредба по опазване на културното наследство..93
II.6.10. Подзаконова нормативна уредба за специфични обекти: ……………………….93
II.6.10.1. За издаване на разрешение за строеж в свлачищни райони……………… .93
II.6.10.2. За издаване на разрешение за строеж за извършване на СМР за основен
ремонт, реконструкция, основно обновявяне, преустройства, реставрация и
адаптация, при които се засяга конструкцията на строежа……………………………….. …93
II.7. Информация за заявленията ……………………………………………………….94
II.8. Контакти …………………………………………………………………………………….96

III. Част. Приложения
III.1. Приложения към процедурите за издаване на разрешителни от
Министерството на регионалното развитие……………………………………………………. …......100
III.2. Приложения към процедуритеза издаване на разрешения от
Министерството на културата…………………………………………………………………………..………..129
III. 3. Проект на времеви график за издаване на разрешителни на проекти от общ
интерес ……………………………………………………………… ……………………………..130

4

Част I. Европейски разпоредби

I.1. Въведение
В съответствие с член 9.1. от Регламент (ЕС) № 347/2013, това ръководство
не е предназначено да бъде правно обвързващ документ. Наръчникът се отнася до
съответните законови разпоредби и има за цел да подпомага организаторите на
енергийни проекти от общ интерес, да се осигури информация за участието на
обществеността и да се даде прозрачност на процесите. Целта е да се гарантира, че
проектите са законосъобразни и организаторите на проекти са придобили всички
необходими разрешения във възможно

най-кратки срокове в съответствие с

българската и европейска нормативна база.
Това процедурно ръководство определя практически насоки за инициатори на
проекти от общ интерес и широката общественост, които желаят да се разбере
процеса за получаване на съгласие за реализиране на мащабни инфраструктурни
енергийни проекти. Този наръчник на процедурите трябва да се използва заедно с
Регламента

за

TEN-E

и

други

законодателни

актове,

за

които

се

отнася.

Ръководството касае "процеса на издаване на разрешения", като се описват както
разпоредбите

от

Регламента,

така

и

необходимите

разрешения

и

съгласия,

изискуеми по българското законодателство.

I.1.1. Регламент (EС) № 347/2013
Един от приоритетите на стратегията „Европа 2020― е постигането на устойчив
растеж

чрез

насърчаването

на

ресурсно

по-ефективна,

по-устойчива

и

по-

конкурентоспособна икономика. За постигането на тази цел важна роля има
енергийната инфраструктура.
Оптимизирането на европейско равнище на енергийни мрежи, в периода до
2020 г. и по-нататък, има водещо значение за изпълнение на основните цели на
енергийната политика на ЕС — конкурентоспособност, устойчиво развитие и
сигурност на енергийните доставки. За да се постигне това оптимизиране, са
необходими

спешни

мерки

за

ускорена

реконструкция,

модернизация

и

разширяване на европейската енергийна инфраструктура и трансгранично свързване
на енергийните мрежи. С цел да се постигне действаща солидарност между
държавите-членки

е

необходимо

разработване

на

алтернативни маршрути за

доставка или транзит и алтернативни източници на енергия, интегриране на
възобновяемите енергийни източници и изграждането на вътрешния енергиен пазар
за осигуряване на

надеждност и диверсификация на енергийните доставки, при

5

устойчивото

развитие

и

опазването

на

околната

среда,

разработване

на

интелигентни енергийни мрежи и на енергийни хранилища и съоръжения за втечнен
и сгъстен природен газ и др. След 2015 г. нито една държава-членка на ЕС не трябва
да бъде изолирана от европейските електроенергийни и газови мрежи или да бъде
застрашена по отношение на енергийната си сигурност поради липса на подходящи
връзки.
Регламент ЕС 347/3013 установява правила за навременното разработване и
оперативната съвместимост на трансевропейските енергийни мрежи с оглед на
постигането на заложените в Договора за функционирането на Европейския съюз
(ДФЕС)

цели

в

областта

на

енергийната

политика

за

обезпечаване

на

функционирането на вътрешния енергиен пазар и на сигурността на енергийните
доставки в Съюза, за насърчаване на енергийната ефективност, енергоспестяването
и разработването на нови възобновяеми видове енергия, както и за насърчаване на
междусистемните

връзки на

енергийните

мрежи. Със своята

насоченост към

постигането на тези цели Регламентът допринася за постигането на интелигентен,
устойчив и приобщаващ растеж и предлага ползи за целия Съюз по отношение на
конкурентоспособността и икономическото, социалното и териториално сближаване.
По-конкретно, Регламент (ЕС) №347/3013:


касае определянето на проекти от общ интерес (ПОИ), необходими за
реализацията на приоритетните коридори и тематични области, попадащи в
категориите

на

електроенергетиката,

енергийната
газовия

инфраструктура

сектор,

нефтения

в

областта

сектор

и

преноса

на
на

въглероден двуокис;


улеснява навременната реализация на ПОИ посредством рационализиране,
по-тясно

координиране

и

ускоряване

на

процесите

по

издаване

на

разрешения и чрез активизиране участието на обществеността;


съдържа правила и насоки за трансграничното разпределяне на разходите и
за стимулите за компенсиране на риска при ПОИ;



определя условията, на които следва да отговарят ПОИ, за да получават
финансова помощ от страна на ЕС.

Регламентът установява, че за да се продължи политиката на енергийните мрежи
на ЕС, трябва да бъде осигурена възможност за максимално съкращаване на
сроковете в процеса на издаване на разрешителни, което юридически е възможно.
За да се гарантира бързото третиране на процедурите, Регламентът определя общ
график от 3,5 години за процеса на издаване на разрешителни, в това число с
индикативния срок от 2 години за „процедурата преди подаването на заявление―
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(тази процедура за предварително кандидатстване включва например подготовка на
необходимите графици, издаване на решение за оценка за въздействието върху
околната среда (ОВОС), концепцията за участие на обществеността и обществена
консултация по предложения ПОИ), и 1,5 год. за издаване на отделните решения и
цялостното разрешение. Регламентът за TEN-E е с "пряко приложение" в държавитечленки на ЕС.
Основните акценти на Регламент (ЕС) № 347/2013 г. са:


Изискване към страните-членки да предоставят на проектите от общ интерес
(ПОИ) статут на ―проект от най-висока национална значимост―, който да
осигури ефективно и възможно най-бързо административно третиране при
процедурите по издаване на разрешения, включително по отношение на
ОВОС;



Изискване към страните-членки да определят един национален компетентен
орган, който да отговаря за улесняването и координирането на процеса по
издаване на разрешения на ПОИ;



Изискване към страните-членки или националния компетентен орган в
сътрудничество

с

други

съответни

органи

да

публикува

наръчник

за

процедурите по процеса на издаване на разрешения за ПОИ;


Изискване

към

страните-членки

да

въведат

максимално

допустима

продължителност на процеса по издаване на разрешения, като поставеният в
Регламента срок е до 3 години и 6 месеца, с възможност при определени
обстоятелства срокът да бъде удължен с до 9 месеца;


Въвеждат се методика и процес за разработване на хармонизиран и приложим
за енергийните системи анализ на разходите и ползите от изпълнение на ПОИ
в областта на електроенергийния и газовия сектор;



На

база

анализа

разход-ползи

се

дава

възможност

на

националните

регулаторните органи да разпределят трансгранично разходите за проектите
в съответствие с ползите в страните-членки, пряко или косвено свързани със
съответния проект;


От националните регулаторни органи се изисква да предоставят подходящи
тарифни стимули за ПОИ;



На ПОИ, с изключение на тези в областта на нефта, се предоставя достъп до
финансиране под формата на безвъзмездна помощ за проучвания;



Достъпът до финансиране за строително-монтажни работи е ограничен до
проекти, които са търговски неосъществими, имат съществен принос към
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сигурността на доставките, солидарността и иновациите и за които има
издадено решение за трансгранично разпределение на разходите;


Мониторингът и оценяването на изпълнението на ПОИ се възлагат на
регионалните групи и на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на
енергия (АСЕР);



Въвеждат се специфични изисквания за прозрачност и предоставяне на
обществена информация за изпълнението на ПОИ.

I.1.2. Цели на Регламента
Регламентът определя насоки за оптимизиране на процесите по издаване на
разрешителни и реализиране на големи енергийни инфраструктурни проекти, които
допринасят за укрепване на европейските енергийни мрежи.
Регламентът формулира указания за навременно разработване и оперативна
съвместимост на приоритетни коридори и тематични области на трансевропейската
енергийна инфраструктура, като засяга определянето на проекти от общ интерес в
областта на електроенергетиката, газовия сектор, нефтения сектор и преноса на
въглероден двуокис, и определя условията, на които следва да отговарят проектите,
за да получават финансова помощ от страна на Съюза.
Тези инфраструктурни проекти, наречени "проекти от общ интерес" (ПОИ) са
групирани в дванадесет регионални групи, създадени по силата на член 3 от
Регламент (ЕС) № 347/2013.
За своевременното и бързо реализиране на ключовите за енергийната
инфраструктура
ускоряване

на

проекти,

държавите-членки

процедурите

по

имат

издаване

на

ангажимент

да

разрешения,

осигурят
както

и

повишаване на общественото участие и приемане за изпълнението на
такива проекти.
Наличието на ясни и прозрачни правила за трансгранично разпределяне на
разходите

е

необходимо

за

ускоряване

на

инвестициите

в

трансгранична

инфраструктура. Това е особено важно при реализирането на ПОИ. Когато се взема
решение

относно

регулаторни

трансграничното

органи

следва

да

разпределяне

гарантират,

че

на

разходите,

неговото

националните

въздействие

върху

националните тарифи не представлява непропорционална тежест за потребителите.
При прилагането на правото за вътрешния енергиен пазар националните
регулаторни органи следва да осигуряват стабилна и предвидима регулаторна рамка
със стимули за проектите от общ интерес, включително дългосрочни стимули, които
са съразмерни със специфичното равнище на риска при даден проект.
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С

цел

осигуряване

на

ефективна

административна

обработка

на

документацията по заявката във връзка с проектите от общ интерес, организаторите
на проекти и всички съответни власти осигуряват най-бързото юридически възможно
третиране на тази документация.
Когато такъв статут съществува по националното право, на проектите от
общ интерес се дава статут на възможно най-висока национална значимост
и те се третират като такива при процесите на издаване на разрешения — и ако
националното право го предвижда, при пространственото планиране — включително
по отношение на оценките за въздействието върху околната среда, по начина по
който такова третиране е предвидено в действащата национална нормативна уредба
по отношение на съответния вид енергийна инфраструктура.
Адресът на уебстраницата на Комисията за целите на TEN -E е:
http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/pci/pci_en.htm
I.1.3. Хоризонт на изпълнение
В изпълнение на Регламент (ЕС) № 347/2013 г., на базата на определените
критерии и след консултации с държавите-членки, ЕК публикува на 15 октомври
2013 г. първия списък с проекти от общ европейски интерес в областта на
трансевропейската енергийна инфраструктура. В списъка са включени 248 групи от
проекти,
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от

които

с

участието

на

България

–

четири

в

областта

на

електроенергетиката и седем в природния газ. Тези проекти имат право на ускорен
разрешителен режим и по-добри регулаторни условия и възможност за достъп до
финансови средства по Механизма за свързване на Европа, чийто бюджет за
трансевропейска енергийна инфраструктура за периода 2014-2020 г. възлиза на
5,85 милиарда евро. Грантове за проучвания (до 50 %) и финансови инструменти ще
могат да ползват всички ПОИ. Грантове за изпълнение (между 10 и 75 %) ще бъдат
отпускани

само

в

изключителни

случаи,

когато

проектът

е

търговски

нежизнеспособен, анализът на разходите и ползите налага подкрепа и има решение
за трансграничното разпределение на разходите.
На всеки две години ЕК ще изготвя нов списък на проекти от общ интерес.
ПОИ, които са завършени или които вече не отговарят на съответните критерии и
изисквания на Регламента, няма да фигурират в следващия списък на Съюза.
До 31 март от всяка година след годината на включване на проект от общ
интерес в списъка но Съюза, съгласно член 3, организаторите на проекти подават
годишен доклад както следва: за всеки проект, попадащ в категориите от
приложение II, точки 1 и 2 — до компетентния орган, посочен в член 8, и или до
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Агенцията, или за всеки проект, попадащ в категориите от приложение II, точки 3 и
4 — до съответната група.
Ежегодно компетентните органи по член 8 са длъжни да докладват на
съответстващата група за напредъка и ако случаят е такъв, за закъсненията в
изпълнението на проектите от общ интерес, намиращи се на тяхната съответна
територия, по отношение на процесите на издаване на разрешения, както и за
причините за такива закъснения.
Комисията публикува не по-късно от 2017 г. доклад за изпълнението на ПОИ.
I.1.4. Органи по изпълнението на Регламент (ЕС) № 347/2013
На национално ниво изпълнението на Регламент (ЕС) № 347/2013 се
координира от Национален компетентен орган (НКО). В рамките на ЕК е създаден
Координационен комитет, както и секторен енергиен комитет, които да наблюдават
предоставянето на финансова помощ за реализирането на проекти от общ интерес.
Когато даден проект от общ интерес е изправен пред значителни трудности за
неговата реализация, Комисията, в съгласие със съответните държави-членки, може
да назначи европейски координатор за период от максимум една година, който
период може да бъде подновен два пъти.
Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (INEA) е организацията,
наследник на Транс-европейската Изпълнителна агенция транспортна мрежа (TEN-T
EA), която беше създадена от Европейската комисия през 2006 г. за управление на
техническото и финансовото изпълнение на своята TEN-T програма. Нейната мисия е
да подпомага Комисията, организаторите и заинтересованите страни по проекта чрез
предоставяне на експертен опит и високо качество на управление на програма за
инфраструктура, научноизследователски и иновационни проекти в областта на
транспорта,

енергетиката

и

телекомуникациите,

както

и

за

насърчаване

на

взаимодействието между тези дейности, за да допринесе за икономическия растеж и
граждани на ЕС. INEA официално стартира дейността си на 1 януари 2014 г., с цел
прилагане на части от новия Механизъм за свързване на Европа (CEF) и програма
Хоризонт 2020. INEA управлява бюджет от близо 37 милиарда евро за новите
програми (2014-2020 г. - 30 милиарда евро от МСЕ и 7.0 милиарда евро от „Хоризонт
2020―).
I.2. Определения
I.2.1.

„Проект“

означава

един

или

няколко

електропровода,

газопровода,

съоръжения, оборудване или инсталации, попадащи в категориите на енергийната
инфраструктура;
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I.2.2. „Проект от общ интерес“

означава

проект, който е необходим

за

реализацията на приоритетните коридори и тематични области на енергийната
инфраструктура, посочени в Приложение I, и който е включен в списъка на Съюза с
проекти от общ интерес, посочен в член 3;
I.2.3. „Национален компетентен орган“ означава определен от държавата орган,
който да отговаря за улесняването и координирането на процеса на издаване на
разрешения за проекти от общ интерес;
I.2.4. „Организатор на проект“ означава:
a) оператор на преносна система, оператор на разпределителна система или друг
вид оператор или инвеститор, разработващ проект от общ интерес; или
б) при наличието на няколко оператори на преносни системи, оператори на
разпределителни системи, инвеститори, или на всякакво възможно тяхно групиране
— юридическото лице по действащото национално законодателство, което е
определено с договорно споразумение между тях и има правомощията да поема
юридически задължения и да носи финансова отговорност от името на страните в
договорното споразумение;
I.2.5. „Енергийна инфраструктура“ означава всякакво материално оборудване
или съоръжения, попадащи в категориите на енергийната инфраструктура, които са
разположени в Съюза или свързват Съюза с една или повече трети държави;
I.2.6. „Цялостно решение“ означава решението или множеството решения, взети
от компетентен орган или компетентни органи на държава-членка, без в това да са
включени съдилищата или трибуналите, в което или които се определя дали
организаторът на даден проект следва да получи разрешение за изграждане на
енергийна инфраструктура с оглед на изпълнението на даден проект, без да се
засяга което и да е решение, взето в контекста на административна процедура за
обжалване;
I.2.7. „Проучвания“ означава дейностите, които са необходими, за да се подготви
изпълнението на проект, като например проучвания за подготовка, осъществимост,
оценка, изпитване и утвърждаване, включително софтуер, както и всякакви други
мерки за техническа помощ, включително предварителни действия за определяне и
разработване на

даден

проект и решенията относно неговото финансиране,

например проучване на определените обекти и подготовка на финансовия пакет;
I.2.8. „Национален регулаторен орган“ означава национален регулаторен орган,
определен в съответствие с член 35, параграф 1 от Директива 2009/72/ЕО или член
39, параграф 1 от Директива 2009/73/ЕО;
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I.2.9.

„Въвеждане

в

експлоатация“

означава

процес

на

въвеждане

в

експлоатация на проект след неговото изграждане;
I.2.10. „Участие на обществеността“ - при реализирането на проекти от общ
интерес се предвиждат широки консултации и обсъждания с обществеността.
Принципите за участие на обществеността, в процеса на издаване на разрешения за
проектите от общ интерес са уредени в чл. 9 на Регламент (ЕС) № 347/2013 и в
приложение VI, точка 3 на Регламента;
I.2.11.

„Участници

в

инвестиционния

процес“,

чиито

задължения са

регламентирани в съответните текстове от Закона за устройство на територията:
а) „Възложител/Инвеститор“ - физически или юридически лица, местни и
чуждестранни, които осигуряват и влагат необходимите инвестиции в различните
инвестиционни обекти. Те могат да бъдат индивидуални инвеститори (лица и
фамилии), инвестиционни дружества (АД, приватизационни фондова), фирми и
държавата;
б) „Проектант“ - физически или юридически лица, институции, които разработват
различните видове проекти и задания, като за целта се правят необходимите
инвестиционни проучвания;
в) „Консултант“ – физически или юридически лица, които дават съвети или мнение
като специалисти в съответната област;
г) „Доставчик“ – физически или юридически лица, които организират и осигуряват
доставката на необходимите за изпълнение на проект машини, съоръжения,
оборудване, материали, горива и други;
д) „Изпълнител“ - физически или юридически лица, организация (строителни,
монтажни), които осъществяват инвестиционния процес - строителството, монтажа и
изпитанието на основния обект, на спомагателните, взаимосвързани и съпътстващи
обекти;
е) „Банки“ – осъществяващи дейността по управлението на паричните средства и
финансовите

взаимоотношения

между

инвеститора,

изпълнителя

и

другите

участници в инвестиционния процес по повод реализацията на даден проект.
I.3. Национален компетентен орган
Националният компетентен орган (НКО):


Разглеждайки всеки отделен случай, подготвя подробен график за процеса по
издаване на разрешения. Това трябва да се направи в тясно сътрудничество и
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след консултация с организатора на проекта, както и с другите органи по
издаване на разрешителни. [ Член 10.4 ( б ) ] .


При необходимост променя графика в рамките на установените срокове по чл.
10.1 от Регламент (ЕС) № 347/2013.



Наблюдава спазването на срокове. [ Член 8.3 ( б ) ] .



При необходимост удължава сроковете по чл.10, параграф 1 [ Член 10.2 ] 6.



Определя индивидуални срокове, в които не са спазени първоначалните
срокове. [ Член 8.3 ] .



Приема или отхвърля (когато проектът не е достатъчно обоснован) писмените
уведомления, подадени от организаторите на ПОИ. [ Член 10.1 ( а ) ].



Одобрява или дава указания за промяна на концепцията за участие на
обществеността, представена от организатора на проекта. [ Член 9.3 ] .



При постъпило уведомление от организатор на проект за намерение за
съществена промяна в одобрената концепция за участие на обществеността,
издава решение за изменение на концепцията.



Определя

обхвата

на

материалите

и

степента

на

подробност

на

информацията, които се представят от организатора на проекта като част от
документацията по заявлението. [ Член 10.4 ( а ) ].


Разглежда постъпилите заявления и приложената към тях документация за
ПОИ, при необходимост иска разяснения относно посочените обстоятелства в
документацията, изисква предоставянето на допълнителна информация и
документи, като определя срок за предоставянето им и издава решение за
приемане на заявлението (заявката) за разглеждане. [ Член 10.4 ( в ) ].



Иска информация и документи от организаторите на проекти от общ интерес,
при възникване на нови обстоятелства[ Член 10.4 ( в ) ].



Представя годишен доклад до съответстващата група за напредъка или
забавата на изпълнението на ПОИ по отношение на процесите на издаване на
разрешения . [Член 5.6 ].



Поддържа тясна връзка с компетентните органи в други държави-членки,
когато проектите пресичат границата между две и повече държави, и се
подготвя съвместен график. [ Член 10.4 ( б ) ].



Актуализира

процедурите

за

издаване

на

разрешителни

за

ПОИ

при

необходимост. [ Член 9.1 ] .
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I.3.1. Роля на властите, издаващи разрешителни
Отделните правно обвързващи решения за ПОИ в България се издават от няколко
отделни органа, които са координирани от националния компетентен орган. По
смисъла на Регламента тези власти трябва:


Да си сътрудничат с Националния компетентен орган с оглед оценка на
проектната документация, представена от организатора на проекта, с цел
потвърждаване на уведомлението и отбелязване на началото на процеса на
предоставяне на разрешение [ Член 10.1 ( а) ]



Да си сътрудничат с Националния компетентен орган при определянето на
срокове за своите решения. [ Член 10.4 ( б ) ] .



Да информират Националния компетентен орган, когато не се очаква
решението да бъде издадено в срок и да представят мотиви за забавянето. [
Член 8.3 ( в ) ] .



Да информират и копират своето решение до Националния компетентен орган
едновременно с уведомяването на организатора на проекта. [ Член 8.3 ( в ) ] .

I.3.2. Задължения на организаторите на проекти от общ интерес
Задължения на организаторите на ПОИ:


Да изготвят план за изпълнение на проекта. [ Член 5.1] .



Да осигурят разумно подробно описание на проекта, когато се инициира
процеса на ПОИ . [ Член 10.1 ( а) ] .



Да се съобразят с основните принципи, посочени в Регламента, с цел
увеличаване на общественото участие в процеса на издаване на разрешения
и осигуряване на предварителна информация и диалог с обществеността.
[ Приложение VI ( 3 )] .



Да изготвят и представят пред Националния компетентен орган концепция за
участието на обществеността. [ Член 9.3 ] .



Да

осигурят

пълнотата

и

адекватно

качество

на

документацията

за

кандидатстване. [ Член 10.5 ] .


Да бъдат уверени, че цялата необходима информация е предоставена
своевременно на съответните органи, за да се гарантира, че определените
срокове могат да бъдат изпълнени. [ Член 10.5 ] .



Да създадат, поддържат и актуализират интернет страница на проекта. [Член
9.7 ].
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Да си сътрудничат изцяло с Националния компетентен орган, за да бъдат
спазени сроковете и действията им да отговарят на подробния график за
процеса на издаване на разрешение. [ Член 10.5 ].



Да представят годишен доклад за изпълнението на проекта до Националния
компетентен орган. [ Член 5.4 ] .

Организаторите на ПОИ трябва да имат предвид, че Регламентът за TEN-E не
променя по взаимно съгласие режими, приложими за енергийна инфраструктура в
България; решението за даване на съгласие остава отговорност на съответния
съгласувателен орган. Освен това, когато един проект е със статута на ПОИ, това не
означава,

че

непременно

ще

трябва

да

получи

разрешително.

За

да

бъде

предоставено разрешително, документацията по проекта задължително трябва да
отговаря на изискванията на съответния съгласувателен режим.
Организаторите на ПОИ трябва да обърнат внимание, че проекти от общ интерес,
които са на територията на повече от една държава-членка, ще имат определени
национални компетентни органи във всяка държава-членка (например за един
проект, който е в България и Румъния, организаторът ще трябва да се ангажира с
компетентните органи и в двете страни, съобразно и с предпочитаемия език за
общуване).
I.4. Процедури по TEN-E
Регламентът за TEN-E определя конкретни срокове за действия, които са
необходими за предоставянето на "цялостно решение" по чл. 10. Има няколко
процедури (етапи) на Регламента за TEN-E, през които трябва да мине един ПОИ. В
България те до голяма степен са сходни с нормалните процедури за съгласие, но
Регламентът налага и допълнителни изисквания за организаторите на ПОИ. Тези
допълнителни изисквания включват изготвяне на план за изпълнение, създаване и
поддържане на интернет страница на ПОИ, както и провеждането на най-малко една
обществена консултация относно конкретния ПОИ.
I.4.1. План за изпълнение
Съгласно чл. 5 (1) от Регламента, организаторите на проекти трябва да
изготвят
(а)

план

за

изпълнение

провеждането

на

на

ПОИ,

който

технико-икономически

включва
и

и

проектни

график

за:

проучвания;

(б) одобрение от националния регулаторен орган или от друг заинтересован орган;
(в)
(г)

изграждане
график

за

получаване

и
на

въвеждане
разрешения,

в
посочен

експлоатация;
в

чл.

10

(4)

(б).
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I.4.2. Уеб-страница на проектите от общ интерес
От организаторите на проектите от общ интерес се изисква да бъде изготвена
и редовно актуализирана уеб-страница за всеки ПОИ, която включва информацията,
посочена в Приложение VI (6) на Регламента. Сайтът трябва да съдържа минимум
следната информация:
(а) Информационна брошура, посочена в Приложение VI (5) на Регламента.
Брошурата трябва да бъде не повече от 15 страници, на които е направен ясен и
сбит преглед на целта и предварителния времеви график на проекта, да съдържа
разгледани поне три алтернативни маршрута за националния план за развитие на
мрежата, да дава очакваните въздействия, включително с трансграничен характер, и
възможните мерки за тяхното смекчаване, които се публикуват преди началото на
допитването; в информационната брошура освен това се посочват интернет адресите
на

информационната

платформа,

посочена

в

член

18,

и

на

Наръчника

на

процедурите.
(б) Редовно актуализирано нетехническо обобщение в не повече от 50
страници, отразяващо текущото състояние на проекта с ясно посочване, в случай на
актуализации, на измененията на предишните версии;
(в) Планирането на проекта и допитването до обществеността с ясно
посочване на датите и местата за допитванията до обществеността и изслушванията,
както и предвидените тематични въпроси, свързани с тези изслушвания;
(г) Координати за контакт с оглед на получаването на пълния набор
документи на заявлението;
(д) Координати за контакт с оглед предаване на коментарите и възраженията
от допитванията до обществеността.
I.4.3. Процес на издаване на разрешения
Регламентът определя времетраенето и изпълнението на процеса на издаване на
разрешения както по отношение на компетентния орган и съответните органи,
издаващи отделните решения, така и по отношение на организаторите на ПОИ.
Съгласно чл. 10, процесът на издаване на разрешение включва две процедури:


Процедура преди подаване на заявление, включваща периода от началото на
процеса на издаване на разрешения до приемането от НКО на подадената
документация

по

заявлението,

която

се

извършва

в

рамките

на

ориентировъчен период от 2 години. Тази процедура включва подготовката на
всички доклади за околната среда.

16



Нормативно изискваната процедура за издаване на разрешения, обхващаща
периода от датата на приемането на подадената документация по заявлението
до приемането на цялостното решение, която продължава не повече от 1
година и 6 месеца.

I.4.3.1. Процедура преди подаването на заявление
Процедурата преди подаване на заявление включва следните стъпки, посочени в
чл. 10 (4):


Организаторът на проекта представя пред НКО уведомително заявление за
проекта;



Организаторът на проекта представя пред НКО достатъчно подробно общо
описание на проекта;



НКО определя и съгласува със заинтересованите страни обхвата на
материалите и степента на подробност на информацията, която се подава от
организатора на проекта;



Споразумение за графика за процеса на издаване на разрешения;



При необходимост НКО отправя към организатора на ПОИ допълнителни
искания за предоставяне на информация.

 Уведомление
За да бъде установено началото на процеса за издаване на разрешения,
организаторът на ПОИ е длъжен писмено да уведоми НКО за проекта, като приложи
достатъчно подробно общо описание на ПОИ. В рамките на 3 месеца след
получаването на уведомлението, НКО се произнася в писмена форма за приемането
или отхвърлянето. Датата на подписване на признаването на уведомлението се счита
за начална дата на процеса на издаването на разрешение. В случаите, при които
проектът засяга две или повече държави-членки, за начална дата на процеса на
издаване на разрешения се счита датата, на която последното уведомление е прието
от компетентен орган.
Писменото уведомление има две цели. Както бе отбелязано по-горе, срокът за
процеса на издаване на разрешителни за ПОИ започва да тече с признаването на
уведомлението от НКО. Вторият аспект е необходимостта НКО да прецени дали
предложеният проект е в подходящо състояние за стартиране на процеса за
издаване на разрешителни, или да бъде отхвърлен, ако се прецени, че проектът не е
достатъчно зрял.
Регламентът не определя формата, в която трябва да се направи писменото
уведомление, какво трябва да представлява „достатъчно подробно общо описание―
или как да се тълкува степента на зрялост на проекта. Това позволява на

17

държавите-членки

да

проявяват

гъвкавост

или

да

прилагат

действащи

съгласувателни формати, когато е целесъобразно.
За да се избегне ненужната бюрокрация, България не възнамерява да въведе
официално заявление за писмено уведомление. Като цяло уведомлението следва да
бъде писмо, което може да бъде изпратено и по електронната поща като прикачен
файл в Word или PDF формат.
Писменото уведомление трябва да разполага с достатъчно информация, за да
може НКО да прецени дали проектът е достатъчно зрял и да бъде открита процедура
за издаване на разрешения.
От това следва, че формулировката „достатъчно подробно общо описание―
вероятно трябва да включва подробности като:


Описание на основни елементи на проекта в България
междусистемна

газова

връзка,

газопровод,

(например на

електрически

подстанции,

междусистемна електрическа линия, свързана инфраструктура, която ще бъде
необходимо да се изгради за експлоатацията на системата и др.);


Описание на основните елементи на проекта в други държави-членки;



Местоположението на проекта (когато се разглеждат алтернативни коридори,
трябва да се включи и подробна информация за алтернативите). Да се посочи
дали трасето попада цялостно или частично в рамките на определена зона и
точно в кой район – например по Натура 2000 и др.



Ако има вероятност проектът да окаже значително въздействие върху
околната среда, да се представи оценка на въздействието върху околната
среда или скрининг за определяне на обхвата на становища от страна на
съответните органи, или надеждни планове за искане на скрининг или
определяне обхвата на очаквани становища или мнения;



Главният организатор на проекта във всички съответни държави-членки;



Всички консултации или обществена информация за проекта, която вече е на
разположение;



Детайли за НКО в други държави-членки, включително и за контакти;



Временният график на проекта показва целевата дата за започване на работа
по проекта (това може да е "план за изпълнение", изискван съгласно член 5
(1) от Регламента за TEN -E);



Контакти на организатора и др.
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С

потвърждаване

уведомлението

от

националния

компетентен

орган,

започва да тече „процедурата преди подаване на заявление“
Процедурата по предварително заявление обхваща периода от началото на
процеса на издаване на разрешение до приемането на представените документи по
заявлението

от

НКО.

Този

период

трябва

да

се

осъществи

в

рамките

на

приблизителен срок от 2 години. Член 10 (2) от Регламента предвижда удължаване
на срока с не повече от 9 месеца (общо за двете процедури - за предварителното
заявление и за нормативно изискваната процедура).
Процедурата преди подаване на заявление включва:


Идентифициране на информацията, която организаторът трябва да
подаде пред НКО;



Подробен график за процеса за издаване на разрешения;

При спазване принципите за прозрачност и обществено участие:


Концепция за обществено участие;



Участие на обществеността преди подаването на документацията за
кандидатстване.

 Идентифициране на информацията, която организаторът трябва да
подаде пред НКО
След признаване на уведомлението, НКО е длъжен да осъществи две задачи,
предприемайки консултации със съответните органи и по взаимно съгласие на
организатора. Първата е да се идентифицира "обхвата на материалите и степента на
подробност на информацията, които трябва да бъдат подадени от организатора на
проекта, като част от досието на заявлението". Втората цел е да се подготви
подробен график за процеса на издаване на разрешение.
Идентифицирането на информацията, която организаторът трябва да подаде, ще
се уточни и съгласува с властите, които издават разрешения и със самия
организатор. В България тази информация ще включва необходимите приложения,
които се изискват от органите, прилагащи съгласувателен и разрешителен режим.
Всички

необходими

екологични

доклади

трябва

да

бъдат

подготвени

от

организатора на проекта в етапа на предварително прилагане.
 Подробен график за процеса за издаване на разрешения
Компетентният орган също така ще изготви подробен график за процеса на
издаване на разрешение. Графикът ще бъде изготвен в тясно сътрудничество с
организатора на проекта и другите заинтересовани органи. Следва да се отбележи,
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че този списък трябва да включва всички процеси по обжалване, съдържащи се в
рамките на различните процедури по предоставяне на органите за съгласие, които
могат да бъдат приложими към проекта.
Приложение VI (2) от Регламента посочва насоките за изготвянето на графика.
Като минимум графикът трябва да съдържа:
 Необходимите решения и становища, които трябва да бъдат получени.
 Органите, заинтересованите лица и обстоятелствата, които е вероятно да имат
отношение към проекта.
 Отделните етапи на процедурата и тяхното времетраене.
 Основните възлови резултати, които трябва да бъдат постигнати с оглед на
приемането на цялостно решение, и съответните срокове.
 Планираните от органите ресурси и възможните потребности от допълнителни
ресурси.
С цел подпомагане на НКО при изготвянето на графика за процеса на
предоставяне на разрешение, е необходимо организаторът да предостави своите
планове или графици за необходимите съгласия, които вероятно са изготвени като
част от писменото уведомление. Графикът ще взема за основа процедурите за
съответните режими за даване на разрешителни и съгласие, които са посочени в
настоящото ръководство и в българското законодателство.
За ПОИ, които изискват разрешения в две или повече държави-членки,
Регламентът на TEN-E изисква НКО на държавите-членки да подготвят съвместен
график за издаване на разрешителни. Този факт ще изисква ранно ангажиране
между

националните

органи на

държавите-членки,

и би било полезно, ако

организаторите подпомагат с кореспонденцията си с НКО на другите държавичленки.
Принципи за прозрачност и обществено участие
Член 9 от Регламент (ЕС) № 347/2013 предвижда, че без да се засягат каквито и
да било изисквания съгласно Орхус и Еспо конвенции и съответното законодателство
на ЕС, всички страни, участващи в процеса на издаване на разрешителни за ПОИ,
следват принципите за участие на обществеността, посочена в приложение VI, точка
3. Тези принципи са изброени по-долу:


Заинтересованите страни, имащи отношение към даден проект от общ
интерес, включително съответните национални, регионални и месни органи,
собствениците на терена и гражданите, живеещи в околностите на проекта,
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широката общественост и нейните сдружения, организации и групи, биват
подробно информирани и до тях се правят допитвания на ранен етап, когато
изразените от обществеността интереси все още могат да бъдат взети
предвид, и по открит и прозрачен начин. Когато енеобходимо, компетентният
орган подкрепя активно дейностите, предприети от организатора на проекта.


Компетентните

органи

гарантират,

че

процедурите

на

допитване

до

обществеността във връзка с проектите от общ интерес се групират, когато
това е възможно. Всяко допитване до обществеността обхваща всички
тематични въпроси, свързани с конкретния етап на процедурата, като даден
тематичен въпрос, свързан с конкретния етап на процедурата, не трябва да
бъде разглеждан при повече от едно допитване до обществеността; едно
обществено допитване обаче може да се проведе на повече от едно
географско местоположение. Тематичните въпроси, повдигани при допитване
до обществеността, се посочват ясно в уведомлението за допитване до
обществеността.


Коментари и възражения са допустими само от началото на допитването до
обществеността до изтичането на крайния срок.

Националният

компетентен

орган

съгласно

Регламент

№

347

трябва

да

функционира с помощта на тези принципи.
Организаторът на проекта има индикативен срок от 3 месеца от началото на
процеса на предоставяне на разрешение за представяне на концепция за участието
на обществеността до компетентния орган. За да спази принципа на обществено
участие,

според

който

широката

общественост,

заинтересованите

лица

и

собствениците на земя трябва да бъде широко информирани, компетентният орган
ще иска организаторите на проекти да информират и да се консултират с
обществеността във възможно най-ранния момент, преди организаторът на проекта
официално да уведоми компетентния орган за проекта съгласно член 10 (1) (а) от
Регламента. Изискването е организаторът на проекта да проведе поне едно
обществено

обсъждане

още

преди

окончателното

предаване

на

пълната

документация за заявление.
Компетентният орган привлича вниманието на организаторите на проекти с
разпоредбите на член 9 (3) от Регламента, който предвижда, че компетентният орган
взема под внимание всяка форма на участие и консултация, която бъде проведена
преди началото на процеса на издаване на разрешително при достигането до всяко
решение

във

връзка

с

налагането

на

пълна

прозрачност

и

участие

на

обществеността.
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 Концепция за обществено участие
Член 9.3 от Регламент (ЕС) № 347/2013 предвижда, че организаторите на ПОИ, в
рамките на приблизителен срок от три месеца от началото на процеса на издаване
на разрешение по член 10 (1) (а) изготвя и представя концепция за участието на
обществеността до компетентния орган. Компетентният орган трябва или да поиска
изменения или да одобри концепцията в рамките на 3 месеца. Приложение VI (4) от
Регламента

определя

минималната

информация,

която

трябва

да

включва

концепцията за обществено участие.
Концепцията задължително трябва да включва:
(а) запитаните заинтересовани страни;
(б) предвидените мерки, включително предложените места и дати на специални
срещи;
(в) план-график;
(г) човешките ресурси, разпределени за съответните задачи.
Компетентният орган възнамерява да изисква от организаторите на ПОИ да
публикуват одобрените концепции за участие на обществеността на сайта на
проекта като допълнително средство за повишаване на прозрачността и участието на
обществеността. В допълнение, компетентният орган счита, че всички становища,
получени като част от процеса на обществено допитване, следва да бъдат
публикувани на сайта на проекта, освен ако подателят е предоставил основателни
причини, поради които желае предоставянето им да бъде доверително.
 Участие на обществеността преди подаването на документацията за
кандидатстване
Приложение VI (5) от Регламента определя минимума от информация и действия
от съответните страни за провеждането на публичната дискусия преди подаването
на документацията по заявката. Този минимум включва:
(а) да публикуват информационна брошура от не повече от 15 страници, която
прави ясен и сбит преглед на целта и предварителния времеви график на проекта,
дава разгледани поне три алтернативни маршрута за националния план за развитие
на мрежата, дава очакваните въздействия, включително с трансграничен характер, и
възможните мерки за тяхното смекчаване, които се публикуват преди началото на
допитването в информационната брошура, освен това се посочват интернет адресите
на информационната платформа за прозрачност, посочена в чл.18, и на наръчника
на процедурите;
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(б) да информират всички заинтересовани страни за проекта чрез страницата в
интернет, посочена в член 9 (7) от регламента, и други подходящи информационни
средства;
(в) да поканят в писмена форма съответните заинтересовани страни на специални
срещи, по време на които се обсъждат проблеми.
I.4.3.2. Нормативно изискваната процедура за издаване на разрешения за
ПОИ
Законоустановената процедура за предоставяне на разрешения обхваща
периода от датата на приемане на представените документи по заявлението до
вземането на цялостно решение. Член 10.1 (б) от Регламента предвижда, че
периодът не надхвърля една година и шест месеца. Комбинираното времетраене на
двете процедури – предварителната и законоустановената, не трябва да надвишава
период от 3 години и 6 месеца. Но Регламентът предвижда, че когато компетентният
орган смята, че едната или двете процедури (процедура за предварително заявление
и законово изискваната процедура за издаване на разрешения), няма да бъдат
завършени преди установения срок, НКО може да реши преди изтичането на
сроковете и за всеки конкретен случай поотделно, да удължи единия или и двата
срока най-много с девет месеца общо за двете процедури.
Всеки отделен орган, който издава разрешителни, ще разглежда тези
елементи на проекта от гледна точка на своите функции. Ако конкретен орган
основателно реши да откаже издаването на разрешително от своето ведомство, то
това ще доведе до отказ и на издаване на цялостно решение.
Според приетата от България координирана схема, при организацията на
процеса за издаване на разрешения се прилагат разпоредбите на чл.8, т.3 (б) на
Регламента.
Процедурите по издаване

на

разрешения

завършват с приемането на

цялостното решение.
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II. Част. Регламент (ЕС) № 347/2013 в България.

II.1. Национален компетентен орган (НКО)
Съгласно чл. 8, ал. 1 на Регламент (ЕС) № 347/2013 всяка държава-членка
трябва да

определи един Национален компетентен орган, който да отговаря за

улесняването и координирането на процеса на издаване на разрешения за проекти
от общ интерес.
С Решение 157 на Министерски съвет на Република България от 21 март 2014
г. за Национален компетентен орган (НКО) по Регламент (ЕС) № 347/2013 г. е
определен министърът на икономиката и енергетиката, който при осъществяване на
своите функции се подпомага от постоянно действаща междуведомствена работна
група, в която са представени всички съответни органи, имащи отношение с
издаването на разрешения за ПОИ. Задачите на постоянната работна група са да
координира изпълнението при издаване на разрешения за проекти от общ интерес,
да следи да не се допуска удължаване на сроковете при съгласувателните
процедури и издаването на документи, а при възможност тези срокове да бъдат
съкращавани.
Действието

на

Националния

компетентен

орган

обхваща

периода

от

първоначалното уведомяване до издаване на разрешението за строеж. При забава
работната група докладва пред компетентния орган, с отчитане причините за
забавата и взимане на коригиращи мерки.
II.2. Избрана схема
При отчитане на националните особености в планирането и процесите на
издаване на разрешения, по предложение на специална междуведомствена работна
група към министъра на икономиката и енергетиката, на територията на Република
България ще бъде прилагана координирана схема при организацията на процеса
на издаване на разрешения.
По смисъла на Регламента, при прилагането на координираната схема
цялостното

решение

обхваща

няколко

отделни

правно

обвързващи

решения,

издавани от няколко съответни органа, които са координирани от компетентния
орган. Компетентният орган определя работна група, в която са представени всички
съответни органи с цел да се изготви график за издаване на разрешения и да се
наблюдава и координира неговото изпълнение.
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Компетентният орган, като се консултира с другите съответни органи, където
е приложимо в съответствие с националното право, и без да се засягат сроковете,
определени в съответствие с член 10 на Регламента, установява за всеки отделен
случай разумен срок, в който се издават индивидуалните решения. Компетентният
орган може да приеме отделно решение от името на друг съответен национален
орган, в случай че решението на този друг орган не бъде издадено в рамките на
определения срок и ако закъснението не може да бъде адекватно оправдано; или,
когато това е предвидено в националното право и доколкото това е съвместимо с
правото на Съюза, компетентният орган може да счита, че друг съответен
национален орган е дал своето одобрение или отказ за проекта, ако решението на
органа не е представено в рамките на срока. Когато това е предвидено в
националното право, компетентният орган може да не зачете отделно решение на
друг съответен национален орган, ако счете че решението не е достатъчно
обосновано от гледна точка на обуславящите го данни, представени от съответния
национален орган; при това компетентният орган осигурява спазване на съответните
изисквания по международното право и законодателството на Съюза и надлежно
обосновава своето решение.
II.3. Проекти от общ интерес с българско участие
II.3.1. Приоритетни коридори и тематични области
Определените 12 приоритетни коридора за трансевропейската енергийна
инфраструктура обхващат различни географски региони или тематики в областта на
инфраструктурата за пренос и акумулиране на електроенергия, пренос и съхранение
на газ, приемане, съхраняване, регазификация или понижаване налягането на
втечнен или сгъстен природен газ, както и за транспортиране на въглероден двуокис
и нефтена инфраструктура.
Република България попада в обхвата на:
1. Приоритетен електропреносен коридор NSI East Electricity /Връзки север—юг
между електроенергийните мрежи в Централна източна и Югоизточна Европа:
връзки и вътрешни линии по направленията север-юг и изток-запад за доизграждане
на вътрешния пазар и интегриране на електропроизводството от ВЕИ/;
2. Приоритетен газопреносен коридор NSI East Gas /Връзки север—юг между
газопреносните

мрежи

в

Централна

източна

и

Югоизточна

Европа:

газова

инфраструктура за регионални връзки между и в рамките на района на Балтийско
море, Адриатическо и Егейско море, източния средиземноморски басейн и Черно
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море,

по-специално

за

повишаване

на

диверсификацията

и

сигурността

на

доставките на газ/;
3. Приоритетен газопреносен коридор SGC /Южен газов коридор: инфраструктура
за транспортиране на газ от Каспийския басейн, Централна Азия, Близкия изток и
източния средиземноморски басейн до Съюза за повишаване на диверсификацията
на доставките на газ.
II.3.2. Проекти от общ интерес с българско участие в Първия списък на ЕК
В публикувания на 15 октомври 2013 г. първи списък на проекти от общ
интерес са включени следните 11 ПОИ с българско участие:
1. Изграждане на два нови електропроводи, с общ капацитет 1 700 MVA: "Ветрен –
Благоевград" (400 kV, с дължина 100 км) и "Царевец – Пловдив" (400 kV, с дължина
150 км);
2. Междусистемна електрическа линия между ТЕЦ "Марица изток 1" и Неа Санта,
Гърция, която включва изграждането на нов електропровод между "Марица изток 1"
и Неа Санта, 400 kV, дължина 130 км и капацитет 2 000 MVA; както и изграждането
на нови 400 kV електропроводи "Марица изток 1 – Пловдив" (дължина 94 км и
капацитет 1 700 MVA), "Марица изток 1 – Марица изток 3" (дължина 13 км и
капацитет 1 700 MVA) и "Марица изток 1 – Бургас" (дължина 150 км и капацитет
1 700 MVA);
3. Междусистемна електрическа линия между България и Румъния, която включва
изграждане на нови 400 kV електропроводи "Добруджа – Бургас" (дължина 140 км и
капацитет 1 700 MVA ), "Видно - Свобода" (дължина 80 км и капацитет 1 700 MVA),
както и строеж на две нови подстанции 110/ 400 kV в Свобода и Видно (община
Крушари) за интегриране на близо 1 800 MW ВЕИ, трансформиране и пренос на
електроенергията от ВЕИ към центрове с високо потребление;
4. Разширяване на ПАВЕЦ "Чаира" с язовир "Яденица";
5. Междусистемна газова връзка, позната като "Комотини - Стара Загора", между
България и Гърция (13.7 млн. куб.м на ден);
6. Междусистемна газова връзка между България и Сърбия (4.93 млн. куб.м на ден);
7.

Двупосочна

газова

връзка

на

българско-гръцката

граница

при

Кула

и

Сидирокастро;
8. Разширяване на преносния капацитет на съществуващия газопровод между
България и Гърция;
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9. Разширяване на газохранилището в Чирен, както и изграждане на ново
хранилище на територията на България, които са част от по-голям проект за
увеличаване на газовите запаси в Югоизточна Европа. В него се включват и
изграждане на газови хранилища в Гърция и Румъния.
10. Газопровод от България до Австрия през Румъния и Унгария (1318 км, 6.1 млн.
куб. метра на ден и 23 млрд. куб.м годишно);
11. Междусистемна газова връзка с Турция, включваща изграждане на 75 км
газопровод в България и 130 км в Турция, при първоначален капацитет 9-15 млн.
куб. метра на ден.
Списъкът на ПОИ за целия ЕС ще се актуализира на всеки две години.
II.4. Процедури по предоставяне на разрешения
II.4.1. Процедури по предоставяне на разрешения от Министерството на
регионалното развитие (МРР)
Информацията съдържа разписание

и указания за последователността на

изпълнение на стъпките/ процедурите по Закона за устройство на територията,
които се изискват за разрешаване на изработването на подробните устройствени
планове за обектите, разглеждането им от Националния експертен съвет

по

устройство на територията и регионална политика (НЕСУТРП) при МРР, издаване на
заповедите за одобряване на ПУП, одобряването на инвестиционните проекти и
издаването на разрешение за строеж.
Процедурите към МРР и сроковете им са идентични с тези, които са в
правомощията на Министерството на инвестиционното проектиране. Разликата е
само в критерия, по който обектите попадат в правомощията на единия или другия
министър:
-

За устройственото планиране - чл.124а, ал.4, чл.128, ал.12, чл.129, ал.3 и
4 от ЗУТ.

-

За

одобряване

на

инвестиционните

проекти

и

разрешаване

на

строителството - чл. 141, ал.6 и чл.148, ал.3 от ЗУТ.
ПУП за Обектите , попадащи в условията на § 52, ал.ал. 1, 2 и 5 от ПЗР на ЗИД
на ЗУТ( ДВ обн. бр.66/ 2013 г) са в правомощията на МРР.
Одобряването на инвестиционните проекти и издаването на разрешенията за
строеж на обектите , попадащи в условията на § 52, ал.ал. 3,4 и 5 от ПЗР на ЗИД на
ЗУТ( ДВ, обн. бр.66/ 2013 г.), са в правомощията на МРР. За една част от обектите в
списъка са налице РМС, с които са обявени за обекти с национално значение преди
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ЗИД на ЗУТ от 26.07.2013 г. , а за част от тях са издадени и разрешения за
изработване на ПУП по чл.124 от ЗУТ ( по реда преди ЗИД на ЗУТ обн. ДВ бр.66/
2013 г.)
В

най-общ

план

разграничението между

Министерството на

регионалното

развитие (МРР) и Министерството на инвестиционното проектиране (МИП) по
отношение на издаването на разрешителни се състои в следното:


МРР издава разрешение за строеж за обекти с обхват за повече от една
област,

за

обекти

с

национално

значение

и/или

национални

обекти,

определени със закон и за обекти по чл.52в, ал.3, чл.75, ал.7, чл. 112в, ал.3,
чл. 112г, ал.5, чл.112е, ал.4 от Закона за морските пространства, вътрешните
водни пътища и пристанищата в Република България


МИП издава разрешение за строеж за обекти с обхват до една област, които
са определени с акт на Министерския съвет за обекти с национално значение
и/или за национални обекти след 26 юли 2013 г. или са строежи от първа и
втора категория с индикативна стойност над 10 000 000 лв., финансирани с
публични средства.

II.4.1.1. Стъпки за издаване на разрешителни
Процедурите към МРР са по Закона за устройство на територията и съдържат
следните последователни стъпки, които възложителят на инвестиционен проект е
необходимо да извърви до издаване на разрешение за строеж:
Стъпка № 1
АУ10 - Разрешаване изработването на устройствени планове и техните
изменения (чл. 124, ал. 2, чл.124а, ал.4, т.1, чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, § 52, ал. 5 от
ПРЗ към ЗИД на ЗУТ, чл. 52б, ал. 2 и чл. 75, ал. 6 от ЗМПВВППРБ) – (I. Приложение:
АУ10);
Срок за изпълнение:
-

в 1-месечен срок от постъпване на искането за издаването му за ПУП;

-

в 14-дневен срок от постъпване на заявлението за изменение на ПУП
разрешава.

или
АУ23 - Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна
инициатива (чл. 150, ал. 1 от ЗУТ);
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Забележка: За обектите на енергетиката специален закон е Законът за енергетиката
и одобряването на инвестиционните проекти и издаването на разрешенията за
строеж при условията на този закон.
Стъпка № 2
АУ16 - Справка по регистъра на свлачищните райони (чл. 95, ал. 2 от ЗУТ) -(VI.
Приложение: АУ16); ;
Срок за изпълнение: в 1-месечен срок от постъпване на искането за издаването му.
Стъпка № 3
Извършване на действия от възложителя по съобщаване и разглеждане на
изработения проект за ПУП от общинските администрации (чл.128, ал.1-5 от
ЗУТ);
Срок за изпълнение: В сроковете по чл.128, ал.1-5 от ЗУТ.
Стъпка № 4
Съгласуване

от

възложителя

на

проектите

за

подробни

устройствени

планове от заинтересованите централни и териториални администрации, а
при

необходимост

–

и

със

специализираните

контролни

органи

и

експлоатационните дружества по реда на чл.127, ал.2 от ЗУТ;
Срок за изпълнение: в сроковете по чл. 127, ал.2 от ЗУТ.
Стъпка № 5
АУ13 – Приемане от Националния експертен съвет по устройство на
територията и регионалната политика (НЕСУТРП) на проект за подробен
устройствен план (ПУП) или на изменение на ПУП (ИПУП), и на специфични
правила и нормативи (СПН) към ПУП\ИПУП, с които се допускат отклонения от
правилата

и

нормативите

за

устройство

на

отделните

видове

територии

и

устройствени зони (чл. 128, ал. 12, т. 2, чл. 129, ал. 4, чл. 136, ал.1 от ЗУТ, § 52, ал.
1 и ал. 5 от ПРЗ към ЗИД на ЗУТ, чл. 52б, ал. 4, чл. 75, ал. 6, чл. 112д, ал. 5 и чл.
112е, ал. 4 от ЗМПВВППРБ, чл. 13, ал. 3 от ЗУТ) - (IV. Приложение: АУ13);;
Срок за изпълнение: не е указан конкретен срок в ЗУТ.
Стъпка № 5а (изпълнява се, когато изработването на подробен устройствен план
(ПУП) за някой от обектите от Списъка налага да се измени действащ ПУП за дадена
територия, което от своя страна налага изменение на действащия ОУП за тази
територия)
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АУ11 - Приемане от Националния експертен съвет по устройство на територията и
регионалната политика (НЕСУТРП) на проект за общ устройствен план (ОУП) или за
изменение на ОУП (ИОУП) и на специфични правила и нормативи (СПН) към ОУП и
ИОУП, с които се допускат отклонения от правилата и нормативите за устройство на
отделните видове територии и устройствени зони (чл. 127, ал. 10от ЗУТ, чл. 19, ал. 3
от ЗУЧК, чл.136, ал.1 от ЗУТ, чл. 13, ал. 3 от ЗУТ) - (II. Приложение: АУ11);;
Срок за изпълнение: не е указан.
Стъпка № 6
АУ14 - Одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) или на
изменение на ПУП (ИПУП) и на специфични правила и нормативи (СПН) към
ПУП\ИПУП, с които се допускат отклонения от правилата и нормативите за
устройство на отделните видове територии и устройствени зони (чл. 129, ал. 3, т. 2 и
ал. 4 от ЗУТ, чл. 136, ал. 1 от ЗУТ, § 52, ал. 1 и 5 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, чл. 52б, ал.
4, чл. 75, ал. 6, чл. 112д, ал. 5, чл. 112е, ал. 4 от ЗМПВВППРБ, чл. 13, ал. 3 от ЗУТ) (V. Приложение: АУ14);
Срок за изпълнение: не е указан.
Стъпка № 6а (изпълнява се, когато изработването на подробен устройствен план
(ПУП) за някой от обектите от Списъка налага да се измени действащ ПУП за дадена
територия, което от своя страна налага изменение на действащия ОУП за тази
територия)
АУ12 - Одобряване на общ устройствен план (ОУП) или на изменение на ОУП
за

селищно

образувание

с

национално

значение

или

на

община

по

черноморското крайбрежие и на специфични правила и нормативи (СПН) към
ОУП/ ИОУП, с които се допускат отклонения от правилата и нормативите за
устройство на отделните видове територии и устройствени зони (чл. 127, ал. 10 от
ЗУТ, чл. 19, ал. 3 от ЗУЧК, чл. 136, ал. 1 от ЗУТ, чл. 13, ал. 3 от ЗУТ) - (III.
Приложение: АУ12);;
Срок за изпълнение: не е указан.
Стъпка № 7 (при необходимост от извършване на геозащитни мерки и дейности и
за строителство на сгради и съоръжения, предвидени с ПУП в райони с наложена
строителна забранавъв връзка с извършване на геозащитни мероприятия)
АУ17 - Издаване на предварителни разрешения за геозащитни мерки и
дейности и за строителство на сгради и съоръжения в свлачищни райони
(чл. 96, ал. 3 и ал. 4 от ЗУТ) - (VII. Приложение: АУ17);
Срок за изпълнение:в 1-месечен срок от постъпване на искането за издаването му.
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Стъпка № 8
АУ20 - Одобряване на идеен/технически или работен инвестиционен проект
за обект с обхват повече от една област, за обект с национално значение
и/или национален обект, определен със закон, и за обекти по чл. 52в, ал. 2,
чл. 75, ал. 7, чл. 112г, ал. 5 и чл.112е, ал. 4 от ЗМПВВППРБ (чл. 142, ал. 1 и ал. 2,
чл. 145, ал. 2, т. 2 от ЗУТ) - (VIII. Приложение: АУ20);
Срок за изпълнение: при изготвена оценка по чл. 142, ал. 6, т. 2 - в 14-дневен срок
от внасянето им.
Стъпка № 9
АУ22 - Издаване на разрешение за строеж за обект с обхват повече от една
област, за обект с национално значение и/или национален обект, определен
със закон и за обекти по чл. 52в, ал.3, чл.75, ал.7, чл.112в, ал.3, 112г, ал.5,
чл.112е, ал.4 от ЗМПВВППРБ (чл. 148, ал. 3, т. 2 от ЗУТ, § 52, ал. 3 и ал. 5 от ПРЗ
към ЗИД на ЗУТ) - (IX. Приложение: АУ22);
Срок за изпълнение:
-

в 7-дневен срок от постъпване на писменото заявление, когато има одобрен
инвестиционен проект;

-

Разрешението

за

строеж

се

издава

едновременно

с

одобряването

на

инвестиционния проект, когато това е поискано в заявлението.
Стъпка (при необходимост)
АУ24 - Презаверяване на разрешение за строеж, което е загубило правно
действие (чл. 153, ал. 3 от ЗУТ);
Стъпка (по време на строителството, при необходимост, в обхвата на допустимите
съществени отклонения по чл.154, ал.2, т.5-8 от ЗУТ)
АУ25 - Издаване на заповед за допълване на издадено разрешение за
строеж за изменения в одобрен инвестиционен проект при промяна на
инвестиционните намерения след издаване на разрешение за строеж (чл.
154, ал. 5 от ЗУТ);
Други срокове (след издаване на акта на министъра на РР/ ИП по ЗУТ):
-

Съгласно чл.215, ал.4, предложение първо от ЗУТ - Заповедите за одобряване
на ПУП и изменение на ПУП, подлежат на обжалване пред Върховния
административен съд в 30-дневен срок от обнародването на акта в "Държавен
вестник".

31

-

Съгласно

чл.215,

ал.4,

предложение

второ

от

ЗУТ

-

Индивидуалните

административни актове по ЗУТ, с които се одобрява подробен устройствен
план или се издава разрешение за строеж на обект с национално
значение или на общински обект от първостепенно значение, подлежат на
обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
обнародването на акта в "Държавен вестник".
II.4.2. Процедури по предоставяне на разрешения от Министерството на
инвестиционното проектиране (МИП)
Правомощията на министъра на инвестиционното проектиране са разписани в
чл. 124а, ал. 4, т. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).
II.4.2.1. Процедура А.
Одобряване на идеен, технически и работен инвестиционен проект и
издаване на разрешение за строеж за обекти с обхват до една област, които
са определени с акт на Министерския съвет за обекти с национално
значение и/или за национални обекти или са строежи от първа и втора
категория с индикативна стойност над 10 000 000 лв., финансирани с
публични средства
1. Правно основание:
1.1. За одобряване на инвестиционни проекти - чл. 142, ал. 1 и ал. 2, и чл. 145, ал.
2, т. 3 от Закона за устройство на територията(ЗУТ);
1.2. За издаване на разрешение за строеж - чл. 148, ал. 3, т. 3 от Закона за
устройство на територията (ЗУТ);
2. Процедура:
- Подаване на заявление до Министъра на инвестиционното проектиране по одобрен
образец;
- Регистриране и обработка на документите съгласно Вътрешните правила за
организацията на деловодната дейност,документооборота и контрола по изпълнение
на задачите в МИП;
- Разглеждане и анализ на искането, инвестиционния проект и придружаващата го
документация от експерти на дирекция „Инвестиционно проектиране‖ (ИП) за
съответствие на проекта с изискванията на действащата законова и подзаконова
нормативна уредба.
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- При установени непълноти и пропуски във внесената документациясе подготвя
писмо

за

докомплектуване

на

преписката.Всяко

допълнително

внасяне

на

документи, се регистрира по съответния ред и срокът започва да тече отново.
- След докомплектуване на преписката, експерти на дирекция „ИП―подготвят за
одобряване графичните материали на проекта като ги подпечатват и предлагат
проекта на министъра или упълномощено от него лице за одобряване.
- След одобряване на проекта експерти на дирекция „ИП― подготвят разрешението
за строеж и го съгласуват с дирекция „Правна―. Разрешението за строеж се
представя за подпис на министъра на инвестиционното проектиране или на
оправомощено от него лице.
3. Срокове:
Инвестиционните проекти се одобряват в 14-дневен срок от внасянето им при
изготвена оценка за съответствието им със съществените изисквания към строежите
по чл.142, ал.6, т.2 от ЗУТ.
Разрешението за строеж се издава в 7-дневен срок от постъпване на
писменото заявление, когато има одобрен инвестиционен проект. Разрешението за
строеж се издава едновременно с одобряването на инвестиционния проект, когато
това е поискано в заявлението.
4. Обявяване на разрешението за строеж:
- Обнародване на съобщение за издаденото разрешение за строеж в "Държавен
вестник", сроковете за публикуването са в зависимост от това, дали поръчката е
бърза /до 14 дни/ или обикновена /до 45 дни/.
- Публикуване на интернет страницата на МРР, заедно с изпращането до "Държавен
вестник".
- Изпращане на копие от разрешението за строеж на съответното РДНСК в срок до 7
дни от издаване на разрешението за строеж.Срокът за проверка от страна на ДНСК
възлиза на 7 дни.
- След изтичане на 14-дневен срок от обявяването в „Държавен вестник―, се прави
проверка за постъпили възражения срещу разрешението за строеж. При липса на
жалби, в 3-дневен срок съгл. чл.61, ал.1 от АПКсе изготвя писмо до възложителя, с
което се потвърждава, че актът е влязъл в сила и се изпращат одобрените проекти.
-

Актът се предоставя на министъра за подпис за заверка „влязъл в сила―.

Завереният акт и одобрените проекти с горепосоченото писмо се изпращат на
възложителя и на съответните общински администрации.
5. Необходими документи:
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5.1. По проектната част:
- Три копия от инвестиционния проект в обхват и съдържание, определени в Наредба
№4от 21 май 2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, при
условията на чл.139, ал.3 от ЗУТ.
- Цветно копие от действащи подробни устройствени планове, на основание чл.12 от
ЗУТ, заверени от одобряващия орган, както и приложени удостоверения за влизане
в сила на ПУП.
- Проектите за подробни устройствени планове с изключение на проектите за
парцеларни планове за обектите на техническата инфраструктура извън границите
на

урбанизираните

територии

задължително

се

придружават

от

справка

за

картотекираната растителност и геодезическо заснемане, заверени от общинските
органи по озеленяване на основание чл.63, ал. 4 от ЗУТ.
5.2. Документи по чл. 143 и по чл. 144, ал. 1 и 2 от ЗУТ, в т.ч.:
-

Оценка

на

съответствието

на

проектната

документация

със

съществените

изисквания към строежа;
- Положително становище на органите по пожарна безопасност и спасяване;
- Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към
мрежите на техническата инфраструктура;
- Влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината
на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за
опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие или друг
специален закон, и съответствие на инвестиционния проект с условията в тези
актове;
- Съгласуване с Министерството на културата при условията и по реда на чл. 125,
ал. 6 - за обекти със статут на недвижими културни ценности и за строежи в техните
граници и охранителните им зони;
- Разрешително за водовземане и/или разрешително за заустване на отпадъчни
води, издадени по реда и в случаите, предвидени в Закона за водите;
- План за управление на отпадъците съгласно чл.11, ал.1 от Закона за управление
на отпадъците в сила от 14.07.2014 г.;
- Опис, придружен със скици и опорен план, определящ сградите за премахване без
режим на застрояване и/или тези за запазване за определен срок до завършване на
строежа във връзка с чл.148, ал.9, т. 4 от ЗУТ;
-

За

основен

ремонт,

реконструкция,

основно

обновяване,

преустройства,

реставрация и адаптация, при които се засяга конструкцията на строежа -
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извършено обследване по реда на чл. 176в от ЗУТ на съществуващия строеж за
установяване на характеристиките му и съставяне на технически паспорт по реда на
чл. 176а съгласно изискването на чл. 148, ал. 13 от ЗУТ;
- Решение на съответната комисия по чл.17 от Закона за опазване на земеделските
земи (ЗОЗЗ) за промяна на предназначението на земятаи за определяне на
площадки за рекултивация, за хумусни депа, терени за временно ползване и др.
допълнителни площадки и трасета свързани с изграждането и ползването на обекта;
- Разрешения и актове за учредяване на ограничени вещни права върху поземлени
имоти в горски територии и за промяна на предназначението на поземлените имоти в
горски територии по Закона за горите.
5.3. Документи за собственост, за учредени вещни права като право на строеж,
учредени сервитути за съоръженията по реда на съответните специални закони или
право на преминаване по чл. 192 от ЗУТ и право на прокарване на отклонения от
мрежи и съоръжения през чужди недвижими имоти по реда на чл. 193 от ЗУТ;
5.4. Декларация или стойностна сметка, удостоверяваща индикативната стойност на
обекта;
5.5. Документ за платена държавна такса, съгласно Инструкция № 3 от 17.12.2001г.
за прилагане на Тарифа №14 за таксите, събирани в системата на МРР, МИП и от
областните управители (изм. и доп., ДВ бр.10 от 04.02.2014г.)
Всички внесени документи е необходимо да бъдат заверени от възложителя и
надзорната фирма-консултант, изготвила доклада за съответствието на проектната
документация със съществените изисквания към строежа, с подпис и печат.
6. Срокове на действие:
6.1. На одобрения проект съгласно чл. 153, ал. 3 от ЗУТ:
- едногодишен, когато в този срок възложителят не е направил искане за
получаване на разрешение за строеж;
6.2.На разрешението за строеж съгласно чл. 153, ал. 2 от ЗУТ:
- 3-годишен от влизането му в сила до започване на строителството
- 5-годишен от влизането му в сила до завършване на грубия строеж, включително
покрива на сградата
- 10-годишен за линейни обекти на техническата инфраструктура, ако в този срок от
влизането му в сила не е завършено строителството.
II.4.2.2. Процедура Б.
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Разрешаване

изработването

на

устройствени

планове

–

подробни

устройствени планове (ПУП) и техните изменения (по чл. 124а, ал. 4, т. 2, чл. 150
и чл. 135, ал. 3 от ЗУТ:


По чл. 124а, ал. 4, т. 2 от ЗУТ за:
а) обекти с териториален обхват до една област, които са определени с акт на

Министерския съвет за обекти с национално значение и/или за национални обекти;
б) строежи от първа и втора категория с индикативна стойност над 10 000 000 лв.,
финансирани с публични средства.


По чл. 150 от ЗУТ - за разрешаване изработването на ПУП и инвестиционен проект
за посочените в чл.124а, ал. 4, т. 2 от ЗУТ обекти - комплексен проект за
инвестиционна инициатива.



По чл. 135, ал. 3 от ЗУТ – За изменение на действащи устройствени планове в
обхвата по 124а, ал. 4, т. 2 от ЗУТ.

Процедура по извършване на административната услуга, изисквания и необходими
документи
І. Процедура:
- Приемане

на

заявление

и

придружаваща

документация

в

Центъра

за

административно обслужване на Министерството на инвестиционното проектиране (МИП)
или чрез пощенски/куриерски услуги на адрес: гр. София 1000, ул."Съборна"№ 1;
- Регистриране и обработка на документите съгласно Вътрешните правила за
организацията на деловодната дейност, документооборота и контрола по изпълнение на
задачите в МИРП;
- Разглеждане и анализ на искането и придружаващата го документация от
експерти на дирекция „Устройствени планиране на територията―, за съответствие с
изискванията на действащата нормативна уредба. При необходимост се изисква
становище на други компетентни дирекции.
 При установени непълноти и пропуски във внесената документация, се подготвя
писмо, с което се връща преписката за отстраняване на недостатъците.
 Срокът за произнасяне започва да тече от датата на отстраняване на
нередовностите.
 Подготвяне на заповед на министъра за разрешаване или за отказ.
 Заповедите за разрешаване по чл. 124а, ал. 5 се издават в едномесечен
срок от постъпване на искането за разрешение, съгласно чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ.
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 Заповедите на министъра на инвестиционното проектиране по чл. 124а, ал. 4, т.2
се публикуват на интернет страницата на министерството и се изпращат на съответната
община за разгласяване по реда на чл. 124б, ал. 2 - с обявление, което се поставя на
определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на
други подходящи места в съответната територия - предмет на плана, и се публикуват на
интернет страницата на общината и в един местен вестник.
 Заповедите на министъра на инвестиционното проектиране по 124а, ал. 4, т. 2 от
ЗУТ не подлежат на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.
 Отказите за издаване на разрешение за изработване на устройствен план по чл.
124а, ал. 5 се дават с мотивирана заповед на министъра на инвестиционното
проектиране в едномесечен срок от постъпване на искането. Отказите се съобщават по
реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и могат да бъдат оспорвани по реда
на чл. 215 от ЗУТ, съгласно чл. 124б, ал. 5 от ЗУТ.
 Заповедта на министъра на инвестиционното проектиране за разрешение за
изработване на изменение на подробен устройствен план в случаите по чл.
124а, ал. 4, т. 2 от ЗУТ, или за отказ се издава в 14-дневен срок от постъпване
на заявлението, съгласно чл. 135, ал. 3 от ЗУТ.
 При наличие на някое от основанията по чл. 134, ал. 1 и 2 от ЗУТ министърът на
инвестиционното проектиране може да нареди служебно с мотивирано предписание да
се изработи проект за изменение на действащ устройствен план по чл. 124а, ал. 4, т. 2
от ЗУТ, съгласно чл. 135, ал. 5 от ЗУТ.
 Заповедите на министъра на инвестиционното проектиране по чл. 135, ал. 3 и ал.
5 от ЗУТ, с които се допуска да се изработи проект за изменение на плана, спират
прилагането на действащите устройствени планове в частите, за които се отнасят,
съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ.
2.Необходими документи:
2.1. Заявление .
2.2. Документи, легитимиращи заявителя като заинтересувано лице по смисъла на
чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ - собственици на поземлени имоти, концесионери, лица, които
имат право да строят в чужд имот по силата на закон, или други лица, определени в
закон.
2.3. Задание по чл. 125 от ЗУТ, съставено от възложителя, придружено от
информация за съществуващото положение и за действащите за съответната територия
концепции и схеми за пространствено развитие и устройствени планове и от опорен
план, съдържащ основни кадастрални и специализирани данни за територията.
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2.4. Акт на Министерския съвет за определяне на обекта, за който се изработва
проекта за ПУП/ИПУП, за „обект с национално значение― по смисъла на § 5, т. 62 от
Допълнителните разпоредби на ЗУТ и/или за „национален обект― по смисъла на § 1 от
Допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост.
2.5. Мотиви и доказателства за наличието на обстоятелства, налагащи изменение
на влезли в сила подробни устройствени планове на основание на чл. 134, ал. 1 и 2 от
ЗУТ.
2.6. Съгласуване с Министерство на културата на заданието за изработване на ПУП
или на техните изменения за защитени територии за опазване на културното наследство
съгласно чл. 125, ал. 6 от ЗУТ. – двумесечен срок на съгласувателната процедура
по Закона за културното наследство.
2.7. Становище или решение на МОСВ за определяне на приложимите процедури
по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за
биологичното разнообразие съгласно чл. 125, ал. 7 от ЗУТ.
2.8. Скица с предложение за изменение на подробния устройствен план по чл. 135,
ал. 2 от ЗУТ.
2.9. Писмено съгласие на съответния министър по реда на чл. 39, ал. 3 от ЗУТ за
изменение на подробните устройствени планове за промяна на предназначението на
урегулирани

поземлени

имоти,

отредени

за

обекти

на

образованието,

науката,

здравеопазването или културата, както и на спортни обекти и съоръжения, съгласно чл.
134, ал. 7 от ЗУТ.
2.10. За обектите с първостепенно общинско или регионално значение сроковете се
съкращават на половина.
3. Срок на действие на разрешението:


Без срок – до одобряване на проекта за устройствен план.

4. Такси: Без такса.
II.4.2. 3. Процедура В.
Одобряване на проект на подробен устройствен план (ПУП – ПР, ПРЗ и
ПП) или на изменение на ПУП (ИПУП) (по чл. 129, ал. 3, т. 3 и чл. 135, ал. 1 и
ал. 3 от ЗУТ.


По чл. 129, ал. 3, т. 3 от ЗУТ за:
а) обекти с териториален обхват до една област, които са определени с акт на

Министерския съвет за обекти с национално значение и/или за национални обекти
след 26 юли 2013 г.;
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б) строежи от първа и втора категория с индикативна стойност над 10 000 000
лв., финансирани с публични средства.


По чл. 135, ал. 3 от ЗУТ – За изменение на действащи устройствени планове в
обхвата на чл. 124а, ал. 4, т. 2 от ЗУТ.

Процедура по извършване на административната услуга, изисквания и необходими
документи
1. Процедура:
- Приемане на заявление и придружаващата го документация в Центъра за
административно обслужване на Министерството на инвестиционното проектиране
или чрез пощенски/куриерски услуги на адрес: гр. София 1000, ул. "Съборна" № 1;
- Регистриране и обработка на документите съгласно Вътрешните правила за
организацията

на

деловодната

дейност,

документооборота

и

контрола

по

изпълнение на задачите в МИП;
- Разглеждане и анализ на заявлението и придружаващата го документация
от експерти на дирекция Устройствено планиране на територията, за съответствие с
изискванията на действащата нормативна уредба и преценка за наличие на
необходимите условия за одобряване на проекта за ПУП/ИПУП.
- Проверка за изпълнение на решенията на НЕСИП за приемане на проекта за
ПУП/ИПУП.
- При установени непълноти и пропуски във внесената документация, се
подготвя писмо, с което се връща преписката за отстраняване на недостатъците.
- Всяко допълнително внасяне на документи, се регистрира по съответния
ред съгласно Вътрешните правила за организацията на деловодната дейност,
документооборота и контрола по изпълнение на задачите в МИП.
- Срокът за произнасяне започва да тече от датата на отстраняване на
нередовностите.
- Заповедта на министъра на инвестиционното проектиране за одобряване на
проекта за ПУП/ИПУП се обнародва в „Държавен вестник―, съгласно чл. 129, ал. 3 и
ал. 4 от ЗУТ.
- Срокът за обжалване на акта на министъра от публикуването му в
„Държавен вестник“ е 30 дневен, а за обектите с национално значение или
на общински обект от първостепенно значение е 14- дневен съгласно чл.
215, ал. 4 от ЗУТ.

39

- Заповедта на министъра на инвестиционното проектиране за одобряване на
ПУП, по този закон влизат в сила:
1. от датата на одобряването, когато не подлежат на обжалване;
2. след изтичането на срока за обжалване, ако не са били обжалвани;
3. от датата на потвърждаването им от съда.
Когато решението или заповедта за одобряване на подробен устройствен
план са обжалвани, те влизат в сила по отношение на частта от плана, която е извън
предмета на жалбите.
2. Необходими документи:
Когато проектът е приет от НЕСИП:
- Решения по Протокол от заседание на НЕСИП за приемане на проекта за
ПУП/ИПУП;
- Документите, които се изискват допълнително с протокола от заседанието на
НЕСИП, или по които са извършени промени във връзка с изпълнение на решенията
на НЕСИП.
Когато проектът се внася за одобряване без да е проведена самостоятелна
процедура за приемане от НЕСИП, се прилагат документите, които се изискват за
извършване на административната услуга.
3. Срок на действие на ПУП:


До приемане на нов ПУП или изменение на действащия ПУП.

4. Такси:

Без такса.

II.4.2.4. Процедура Г.
Приемане

от

Националния

експертен

съвет

по

инвестиционно

проектиране (НЕСИП) на проект за подробен устройствен план (ПУП или на
изменение на ПУП (ИПУП)) (чл. 128, ал. 12, т. 2, чл. 136, ал. 1 от ЗУТ,


Чл. 128, ал. 12, т. 2 от ЗУТ - за проекти за ПУП/ИПУП за обекти с:
а) обхват повече от една област;
б) национално значение и/или национални обекти, определени с акт

на Министерския съвет, издаден след влизане в сила на ЗИД на ЗУТ (обн.,
ДВ, бр. 66 от 2013г.), съгласно § 52, ал. 5 от този закон – към настоящият
момент няма обявени такива обекти.
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Процедура по извършване на административната услуга, изисквания и
необходими документи
1. Процедура:
- Приемане на заявление и придружаваща документация в Центъра за
административно обслужване на Министерството на инвестиционното проектиране
(МИП) или чрез пощенски/куриерски услуги на адрес: гр. София 1000, ул. "Съборна"
№ 1;
- Регистриране и обработка на документите съгласно Вътрешните правила за
организацията на деловодната дейност, документооборота и контрола по изпълнение
на задачите в МИП;
- Разглеждане и анализ на искането и придружаващата го документация от
експерти на дирекция „Устройствено планиране на територията― за съответствие с
изискванията на действащата нормативна уредба и преценка за наличие на
необходимите условия за разглеждане на проекта за ПУП/ИПУП от НЕСИП.
- При установени непълноти и пропуски във внесената документация, се
подготвя писмо, с което се връща преписката за отстраняване на недостатъците.
- Всяко допълнително внасяне на документи, се регистрира по съответния ред
съгласно

Вътрешните

правила

за

организацията

на

деловодната

дейност,

документооборота и контрола по изпълнение на задачите в МИП.
- Срокът за произнасяне започва да тече от датата на отстраняване на
нередовностите.
- Подготовка на заседание на НЕСИП – заповед за състав на НЕСИП, връчване
на заповедта и уведомяване на заинтересуваните централни и териториални
администрации, ведомства, контролни органи. Избор на рецензенти по преценка.
- Произнасяне на компетентните дирекции в МИП и на заинтересованите
инстанции с писмени становища по проекта за ОУП/ИОУП.
- След провеждане на заседанието на НЕСИП, секретарят на съвета изготвя
протокол, който се утвърждава от министъра на регионалното развитие, след което
се предоставя на вносителя за изпълнение на решенията на съвета.
- В едномесечен срок от постъпване на заявлението се провежда
заседание на НЕСИП, при условие, че всичко е наред с документацията и
съгласуванията, срокът може да бъде съкратен.
2. Необходими документи:
2.1. Заявление.
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2.2. Задание за изработване на ПУП/ИПУП по чл. 125 от ЗУТ, придружено с
писмено становище за съгласуване с Министерство на културата за защитени
територии за опазване на културното наследство и становище или решение за
определяне на приложимите процедури по реда на Закона за опазване на околната
среда и Закона за биологичната разнообразие, съгласно чл. 125, ал. 6 и ал. 7 от ЗУТ;
2.3. Проучвания и експертизи по чл. 103, ал. 6 от ЗУТ, в т.ч. при
необходимост – експертиза по Закона за защита при бедствия за изследване,
анализ, оценка и прогнозиране на рисковете от бедствия, както и становища от
съответните басейнови дирекции за местоположението и обхвата на крайбрежните
заливаеми ивици на реките, в които не се разрешава ново строителство съгласно
Закона за водите.
2.4. Заверени копия от разрешения за строеж, които не са загубили правното
си действие съгласно чл. 125, ал. 5 от ЗУТ и съгласие на възложителите на строежи с
проекта за ПУП/ИПУП да се промени застрояването, засегнатите лица при промяна в
застрояването, за което има действащо разрешение за строеж, съгласно чл. 125, ал.
5 от ЗУТ.
2.5. Проект за ПУП/ИПУП;
2.6. Документи за съгласуване на проекта за ПУП/ИПУП със заинтересуваните
централни

и

териториални

администрации,

а

при

необходимост

-

и

със

специализираните контролни органи и експлоатационните дружества, съгласно чл.
128, ал. 6 във връзка с чл. 127, ал. 2 от ЗУТ - необходимите актове, издадени при
условията, по реда и в сроковете, определени в специален закон, в т.ч. по Закона за
културното

наследство,

Закона

за

опазване

на

околната

среда,

Закона

за

биологичното разнообразие, Закона за опазване на земеделските земи, Закона за
горите, писмени становища на заинтересуваните ведомства, и др.
2.7. Разрешение от Министерския съвет или от общинския съвет за промяна
на предназначението на територии и поземлени имоти, съгласно чл. 62а, ал. 3 от ЗУТ
- за проекти за ИПУП, с които се променя предназначението на територии и
поземлени имоти, предвидени в действащия общ устройствен план на урбанизирана
територия с население над 10 000 жители за озеленени площи, които не са
реализирани, за изграждане на елементи на техническата инфраструктура, вкл.
документи от проведено от възложителя обществено обсъждане на проекта за
ПУП/ИПУП, съгласно чл. 127, ал. 1, във връзка с чл. 62а, ал. 3 от ЗУТ.
2.8. Писмено съгласие на съответния министър по реда на чл. 39, ал. 3 от ЗУТ
за изменение на подробен устройствен план за промяна на предназначението на
урегулирани поземлени имоти, отредени за обекти на образованието, науката,
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здравеопазването или културата, както и на спортни обекти и съоръжения, съгласно
чл. 134, ал. 7 от ЗУТ.
2.9. Документи, удостоверяващи съобщаването по чл. 128, ал. 12 от ЗУТ във
връзка с чл. 128, ал. 1, ал. 2, ал. 3 от ЗУТ (с изкл. на случаите по чл. 128, ал. 13 от
ЗУТ).
2.10. Протокол и решение на Общинския експертен съвет по устройство на
територията за приемане на проекта за ПУП/ИПУП заедно с постъпилите възражения,
предложения и искания, съгласно чл. 128, ал. 7 от ЗУТ.
2.11. Справка за картотекираната растителност и геодезическо заснемане,
заверени

от

общинските

органи

по

озеленяване,

придружаваща

проекта

за

ПУП/ИПУП, с изключение на проектите за парцеларни планове за обектите на
техническата

инфраструктура

извън

границите

на

урбанизираните

територии,

съгласно чл. 63, ал. 4 от ЗУТ.
2.12. Акт на Министерския съвет за определяне на обекта, за който се
изработва проекта за ПУП/ИПУП, за „обект с национално значение― по смисъла на §
5, т. 62 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ.
3. Такси: - Без такса.
II.4.3. Процедури по предоставяне на разрешения от Министерството на
околната среда и водите (МОСВ)
Проектите с участието на България, включени в списъка към Регламента
(газопроводи, надземни електропроводи, съоръжения за складиране на газ) са в
обхвата на Приложение №1 или №2 от Закона за опазване на околната среда
(ЗООС) и за същите следва да бъдат проведени процедури по реда на глава шеста от
ЗООС и по реда на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).
Уведомяване

на

компетентния

орган

по

околна

среда

във

връзка

с

провеждането на процедурите по реда на глава шеста от ЗООС и/или ЗБР:
 Възложителят информира писмено компетентния орган по околна среда
(МОСВ или РИОСВ) за своето инвестиционно предложение на най-ранен етап, като
внася уведомление в един екземпляр на хартиен носител и в два екземпляра на
електронен носител, съдържащо информацията по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС
(данни за възложителя; резюме на предложението, в т.ч. описание на основните
процеси,

капацитет,

инвестиционно

обща

използвана

предложение

и/или

площ;
за

посочва

разширение,

се

дали

или

е

за

изменение

ново
на

производствената дейност, необходимост от други, свързани с основния предмет,
спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или
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необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици,
газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема
дълбочина на изкопите, ползване на взрив; връзка с други съществуващи и
одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта
на

инвестиционното

предложение,

необходимост

от

издаване

на

съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по
одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален
закон; местоположение на площадката - населено място, община, квартал, поземлен
имот, географски координати (по възможност във WGS 1984), собственост, близост
до или засягане на защитени територии и територии за опазване обектите на
културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или
промяна на съществуваща пътна инфраструктура; природни ресурси, предвидени за
използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане
за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или
друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими
количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови;
отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране;
очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени), предвиден начин
на тяхното третиране - локално пречиствателно съоръжение/станция, заустване в
канализация/воден обект, собствена яма или друго, сезонност и др.)
 Едновременно с уведомяването на компетентния орган възложителят
информира писмено кмета на съответните община, район, кметство, както и
засегнатото население – чрез средствата за масово осведомяване или по друг
подходящ начин.
 Когато

инвестиционното

предложение

е

за

линеен

обект

и

е

разположено на територията на повече от три общини, възложителят уведомява само
съответните общини и райони.
 Въз основа на уведомлението компетентният орган определя дали
инвестиционното предложение е включено в приложение № 1 или в приложение №
2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и в срок от 14 дни информира
писмено възложителя за необходимите действия, които трябва да предприеме за
провеждане на приложимата процедура по реда на глава шеста от ЗООС – ОВОС или
преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
 Съвместно с процедурата по ОВОС/преценяване на необходимостта от
извършване на ОВОС се провежда и процедура по оценка за съвместимостта
(ОС) на инвестиционното предложение с предмета и целите на опазване на
защитените зони по реда чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.
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 Когато за инвестиционното предложение се изисква и изготвянето на
самостоятелен план (устройствен план), за който следва да се извърши процедура
по екологична оценка (ЕО), компетентният орган по околна среда може по искане
на възложителя или по своя преценка да допусне извършването само на една от
оценките по глава шеста от ЗООС – ОВОС или ЕО.
Процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС- за
инвестиционни предложения по приложение № 2 на ЗООС.
 За

преценяване

на

необходимостта

от

извършване

на

ОВОС

възложителят внася писмено искане до компетентния орган, към което прилага
един екземпляр от информацията по приложение № 2 на Наредбата за условията и
реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за
ОВОС) на хартиен и два екземпляра на електронен носител, и информация относно
обществения интерес към инвестиционното предложение, ако такъв е бил проявен.
 Компетентният орган по околна среда провежда консултации със
специализираните компетентни органи на Министерството на здравеопазването, като
при необходимост може да проведе консултации и с други специализирани
ведомства (напр. съответната басейнова дирекция, дирекция на национален парк,
дирекция на природен парк, община/район/кметство).
 В срок до един месец от внасяне на искането, компетентният орган
определя степента на значимост на въздействието върху околната среда и се
произнася с решение по необходимостта от извършване на ОВОС. В този срок не се
включва времето за провеждане на консултациите с други ведомства.
ПРОЦЕДУРА ПО ОВОС - за инвестиционни предложения по приложение № 1
на ЗООС и за тези, за които с решение е преценено да се извърши ОВОС.
 Възложителят провежда консултации с компетентните органи по околна
среда,

с

други

специализирани

ведомства

и

засегнатата

общественост.

При

консултациите възложителят предоставя достатъчна информация за изясняване на
намеренията си и време на специализираните ведомства и засегнатата общественост
за изразяване на становище.
 Възложителят

осигурява

изработване

на

задание

за

обхват

и

съдържание на ОВОС за инвестиционните предложения.
 Възложителят възлага изготвянето на доклад за ОВОС на колектив от
независими експерти с ръководител, притежаващи определена квалификация,и
представя на компетентния орган доклада, за оценяване на качеството му. Ако във
връзка със съвместената процедура по ОС, по реда на Закона за биологичното
разнообразие, за инвестиционното предложение се изисква и изготвяне на доклад за
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оценка на степента на въздействие (ДОСВ) върху защитени зони, като приложение
към доклада за ОВОС се представя и ДОСВ.
 Компетентният орган оценява качеството на доклада по ОВОС в 30дневен срок.
 След положителна оценка на качеството на доклада възложителят
организира съвместно с определени от компетентния орган засегнати общини,
кметства

и

райони

обществено

обсъждане

на

доклада

за

ОВОС,

уведомява

заинтересуваните физически и юридически лица за мястото и датата на обсъждането
чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин най-малко 30
дни преди срещата за общественото обсъждане. Възложителят осигурява обществен
достъп до документацията по ОВОС за период 30 календарни дни преди началото
на обсъждането.
 В срок до 7 дни след срещата/ последната среща за обществено
обсъждане възложителят представя на компетентния орган протокола/протоколите
от проведените срещи и всички предоставени писмени становища. В срок 10 дни
след срещата/последната среща за обществено обсъждане възложителят представя
на

компетентния

орган

и

на

съответните

общини/райони/кметства

писмено

становище по предложенията, препоръките, мненията и възраженията в резултат на
общественото обсъждане.
 В срок до 45 дни след провеждането на общественото обсъждане,
компетентният орган взема решение по ОВОС въз основа на доклада за ОВОС,
документацията и становищата, получени в хода на проведената процедура.
Решението по ОВОС или решение, с което е преценено да не се
извършва ОВОС, е елемент от фактическия състав от процедурата за издаване на
акта за одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение (разрешението
за строеж) по реда на специален закон (Закона за устройство на територията) и е
приложение - неразделна част от този акт.
При провеждане на процедура по ОВОС в трансграничен контекст:
За инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии на
територията на Република България, за които се предполага значително въздействие
върху околната среда на територията на друга държава или държави, министърът на
околната среда и водите уведомява засегнатите държави на възможно най-ранния
етап на инвестиционното предложение, но не по-късно от датата на уведомяване на
собственото население. При съгласие за участие в процедурата по ОВОС предоставя
на засегнатата държава описание на инвестиционното предложение и възможната
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информация за евентуално трансгранично въздействие върху околната среда, както
и информация за характера на решението, което се предполага, че ще бъде взето.
При необходимост от провеждане на процедура по екологична оценка (ЕО) за
устройствените планове:
Екологичната оценка се извършва най-общо в следната последователност:
преценяване на необходимостта и обхвата за ЕО; изготвяне на доклад за ЕО;
провеждане на консултации с обществеността, заинтересувани органи и трети лица,
които има вероятност да бъдат засегнати от плана или програмата; отразяване на
резултатите от консултациите в доклада за ЕО; определяне на мерките за
наблюдение и контрол при прилагане на плана или програмата; издаване на
становище по ЕО; наблюдение и контрол при прилагането на плана или програмата.
Етапите на ЕО могат да се съвместяват с етапите, през които преминава процедурата
за изготвяне и одобряване на устройствения план.
При необходимост от издаване на комплексно разрешително:
Изграждането и експлоатацията на инсталации и съоръжения за категориите
промишлени дейности по приложение № 4 на ЗООС (напр. компресорни станции с
обща номинална входяща топлинна мощност, равна или по-голяма от 50 MW) се
разрешават след издаването на комплексно разрешително съгласно разпоредбите на
глава седма от ЗООС. Комплексното разрешително е задължително за издаване на
разрешение за строеж. Допуска се чрез процедурата по ОВОС да бъде оценено
прилагането на най-добри налични техники (НДНТ) за инсталациите/съоръженията,
като в случай, че компетентният орган по околна среда потвърди прилагането на
НДНТ, комплексното разрешително се издава преди въвеждане в експлоатация.
II.4.4. Процедури по предоставяне на разрешения от Министерството на
земеделието и храните
Провеждане на процедура за промяна на предназначението на земеделски
земи за неземеделски нужди
Съгласно чл. 21 от Конституцията на Република България земята е основно
национално богатство, което се ползва от особената закрила на държавата и
обществото. Обработваемата земя се използва само за земеделски цели. Промяна на
нейното предназначение се допуска по изключение при доказана нужда и при
условия и по ред, определени със закон - Закон за опазване на земеделските
земи (ЗОЗЗ).
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Промяна предназначение на земеделските земи за неземеделски нужди се
разрешава в зависимост от продуктивните качества на земята и целите на промяната
от:
- Комисиите по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ към областните дирекции
―Земеделие‖ - когато исканата площ е до 50 дка от пета до десета категория или не
е поливна и земята е в землищата на населените места на територията на
съответната област, както и когато се иска разрешение за временно ползване на
земеделска земя от юридически и физически лица за разполагане на преместваеми
обекти;
- Комисията за земеделските земи по чл. 17, ал. 1, т. 2 от ЗОЗЗ - за
останалите случаи.
Определянето на категорията на земеделската земя се извършва по реда на
Наредбата за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното
предназначение (приета с ПМС 261 от 17.10.1996 г. обн. ДВ. бр.90/1996г.,
последно изм. ДВ. бр.50 от 1 Юли 2011г.)
Акт за категоризиране на земеделска земя, чието предназначение ще се
променя, се издава по искане на собственика на земята, а

за земеделска земя,

върху която се предлага изграждането на обект за държавни или общински нужди,
по искане на инвеститора на обекта. Искането за издаване на акт за категоризиране
на земеделска земя се отправя до съответната Областна дирекция „Земеделие‖ към
МЗХ по местонахождение на земята, като се прилагат следните документи:
1. нотариален акт или друг документ за собственост на земята с отразена
категория и придружен със скица; когато в документа за собственост не е отразена
категорията на земята, се прилага удостоверение за категорията на земята при
възстановяване на собствеността, издадено от общинската служба по земеделие и
гори;
2. проект за подробен устройствен (парцеларен) план за определяне на
площадката (трасето) на обекта съгласно чл. 21, ал. 1 от Закона за опазване на
земеделските земи (ЗОЗЗ), а когато площадката (трасето) е определена по друг ред
- копие от протокола (документа), с който е определена;
3. скица с границите на определената площадка (трасе) съгласно чл. 30,
ал. 1, т. 2 от Правилника за прилагане на ЗОЗЗ;
4.

удостоверение за поливност на земята съгласно чл. 30, ал. 1, т. 4

ППЗОЗЗ.
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Актът за категория на земеделската земя се връчва на собственика по реда на
ГПК и подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаването му пред министъра
на земеделието и храните или пред съответния зам.-министър като в едномесечен
срок

от получаване на жалбата се назначава експертиза, която се извършва от

Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола
Пушкаров‖ в структурата на Селскостопанската академия, която се извършва в срок
не по-дълъг от 1 месец, с изключение на зимния сезон.
Процедурата се извършва на два етапа – утвърждаване на площадки и
трасета за проектиране и промяна на предназначението на земеделски земи
за неземеделски нужди.
А. Утвърждаване на площадки и трасета за линейни обекти за
проектиране и

терени

за включване

в

границите на

урбанизираните

територии (населените места и селищните образувания).
1. Предложението за утвърждаване на площадка или трасе за израждане или
разширение на обекти върху земеделски земи се прави до комисиите по чл.17, ал.1
от ЗОЗЗ от:
- физическото или юридическото лице – за извършване на строителство върху
собствена земя; когато земята е съсобствена или наследствена, се прилага
нотариално

заверена

декларация

за

съгласие

за

исканата

промяна

от

съсобствениците (наследниците);
- кмета на общината за обекти за общински нужди, разположени на
територията на съответната община или за включване на земеделски земи в
границите

на

урбанизираните

територии

(населените

места

и

селищните

образувания);
- областния управител – за обекти за държавни нужди, разположени на
територията на съответната област;
- министъра на регионалното развитие – за обекти за държавни нужди,
разположени на територията на повече от една област.
2. За всеки обект се комплектува преписка, която съдържа документи,
подробно изброени в чл. 30 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на
земеделските земи (ППЗОЗЗ):
2.1. предложение от лицата цитирани в т.1 за утвърждаване на площадка или
трасе за изграждане или разширение на обекта върху земеделска земя;
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2.2. скица на имота (имотите) в координатна система ―1970 г.‖ с нанесените
граници на предложените площадки или трасета, заверени от общинската служба по
земеделие и гори, съответно от службите по кадастър;
а)
б)

за площадки – в мащаб 1:500 до 1:5000 с координати на чупките;
за трасета – в подходящ мащаб, но не по-дребен от 1:10 000, с

координати на чупките на оста на линейния обект;
2.3. в случаите, когато се засягат земи от горския фонд, се прилага становище
от съответната регионална дирекция по горите;
2.4. удостоверение,

поливна

ли

е земята, издадено

от министъра

на

земеделието и горите или от упълномощено от него лице в седемдневен срок; за
линейните обекти на техническата инфраструктура се издава едно удостоверение за
всички засегнати имоти, разположени на територията на едно землище;
2.5.

акт

за

категорията

на

земята,

издаден

съгласно

Наредбата

за

категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение от
Областната дирекция ―Земеделие‖;
2.6. становища или влезли в сила решения, издадени по реда на глава шеста
от Закона за опазване на околната среда и по чл. 31 от Закона за биологичното
разнообразие;
2.7. здравно заключение, издадено по реда на чл. 18 от Наредба № 36 от
2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол
2.8.

проект

за

подробен

устройствен

план,

обяснителна

записка

и

разрешение, издадено по реда на чл. 124 ЗУТ. В обяснителната записка към проекта
на ПУП се посочват:
- наименованието на обекта (обектите) и/или данни за предвижданата
дейност;
- местоположението на обекта – местност, землище на населеното място и
неговия функционален тип, община, област, отстояние от границите на общия и/или
подробен устройствен план на населеното място, отстояние от републиканската
пътна мрежа и от други най-близки съществуващи обекти;
- размерът и границите на предлаганите площадки или трасета за основния
обект и на предлаганите спомагателни и допълнителни площадки и трасета на мрежи
и съоръжения на техническата инфраструктура, свързана с обекта, пътни връзки,
площадки за рекултивация (подобряване) и на хумусни депа за временно ползване;
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- за кариери (открити рудници) – размерът на проучените запаси, мощността
на пласта, годишният добив (производство) и ежегодно необходимата площ;
- за площите, предвидени с общите и подробните устройствени планове за
включване в границите на населените места и селищните образувания, се описват
мотивите за това;
- при трасета за въздушни и подземни обекти – размерът на земеделската
земя, която може да се ползва при определени ограничения, видът и характерът на
тези ограничения, ако такива се налагат;
- при терени за включване в охранителни и сервитутни зони – видът и
характерът на ограниченията, при които може да се ползва земеделската земя;
- изрично частта, точните граници и размери на определената площадка или
трасе, която засяга площи от горския фонд.
- Когато са описани две или повече площадки или трасета за обекта, се
предлага мотивирано кой вариант да бъде утвърден като окончателен.
2.9. За линейните обекти на техническата инфраструктура - предварителен
проект по чл. 126, ал. 6, т. 1 от Закона за устройство на територията, придружен с
регистър на засегнатите имоти, заверен от общинската служба по земеделие,
съответно от службите по кадастър, и баланси по видове категория, видове
собственост и вид територия. За трасета, преминаващи през територията на повече
от една община, се допуска проектите да бъдат изработени и в по-дребен мащаб от
посочения в т. 2, буква "б".
3. Когато за обекта са предложени две или повече площадки или трасета, се
прилага сравнителна таблица, в която се посочват площта, качеството, поливността,
начинът на трайно ползване и собствеността на засегнатите земеделски земи.
4. Когато е определена площадка или трасета за нуждите на физическо или
юридическо

лице,

се

прилага

и

копие

от

документа

за

собственост

или

предварителен договор за право на строеж върху земята. Когато имотът е
съсобствен, се прилага и нотариално заверена декларация за съгласие за исканата
промяна от съсобствениците.
5. Определянето на площадка или трасе за нуждите на физическо или
юридическо лице върху земи от държавния поземлен фонд или общинския поземлен
фонд

се

извършва

след

предварително

писмено

съгласие

на

министъра

на

земеделието и храните (на основание чл. 24в от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) или решение на общинския съвет.
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6. Към определената с проекта за ПУП площадка за разширение на
съществуващ обект се прилага копие от документ за собственост на съществуващия
терен, съответно документ, с който е предоставена, отчуждена или е променено
предназначението на земята за съществуващия обект, и скица – кадастрален план
(карта) на изпълненото строителство.
7. В предложението за обекти за държавни и общински нужди се посочват:
размерът и местонахождението на възможните площадки, от които най-малко една
да бъде върху слабопродуктивна или непригодна за земеделско ползване земя от
шеста до десета категория. Посочват се също собствеността и културният вид на
земята.
Към предложението за експлоатация на регистрирани находища на подземни
богатства се прилага извлечение от протокол на МОСВ за утвърдените запаси на
конкретния обект или от доклада за хидрогеоложките проучвания.
Съгласно чл. 23, ал. 1 от ЗОЗЗ, не се допуска върху поливни площи и земи от
първа до четвърта категория проектиране и изграждане на обекти с площ над 500
дка, освен с разрешение на Министерския съвет за всеки отделен случай по
предложение на Комисията за земеделските земи.
При изграждане на национален обект по смисъла на Закона за държавната
собственост или на общински обект от първостепенно значение по смисъла на
Закона за устройство на територията ал. 1 не се прилага.
Не се допуска утвърждаване на площадки и/или трасета за проектиране и
промяна на предназначението на земеделски земи в границите на зона "А", зона "Б"
или в урбанизираните територии на населените места след границите на зона "А" по
Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, в които съгласно становище
на министъра на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно
лице попадат пясъчни дюни, освен в случаите по чл. 17а от същия закон (чл. 17а, т.
2 обявена за противоконституционна с РКС № 12 от 2013 г. - ДВ, бр. 105 от 2013 г.,
изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.)
Изграждането
електрическа

и/или

енергия

от

разширението
възобновяеми

на

обекти

енергийни

за

производство

източници,

на

използващи

фотоволтаични (слънчеви) системи, освен в случаите, когато производството на
електрическа енергия се използва за собствени нужди, се допуска върху неполивни
земеделски земи от пета до десета категория или некатегоризируеми.
На основание чл. 22, ал. 1, изр. второ от ЗОЗЗ, решението за
утвърждаване на площадка/трасе за проектиране на комисите по чл. 17, ал.
1 от ЗОЗЗ, се издава в едномесечен срок от подаване на писменото искане.
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Решението за утвърждаване на окончателна площадка за проектиране на
обект губи правно действие, ако след изтичане на една година от влизането му в
сила собственикът на земята или инвеститорът на обекта не направи искане за
промяна предназначението на земята чл. 34, ал. 1 ЗОЗЗ.
Когато обектът се изгражда на етапи, решението за утвърждаване на
площадка или трасе губи правно действие, ако в едногодишен срок от влизането му
в сила не бъде поискана промяна предназначението на земята за изграждане на
първия етап.
След

съобщаването

по

реда

на

чл.

24а

от

ЗОЗЗ

за

решението

за

утвърждаване на окончателна площадка или трасе, собственикът на земята или
инвеститорът на обекта внася подробния

устройствен план

за определената

площадка или парцеларния план за определеното трасе за одобряване при
условията и по реда на Закона за устройство на територията, с който се доказват
конкретният размер и границите на необходимата земеделска земя.
При наличие на влязъл в сила подробен устройствен план собственикът на
земята или инвеститорът на обекта, или лицето, което има право да строи в чужд
имот, предлага промяна на предназначението на необходимата земеделска земя за
неземеделски нужди.
Промяната на предназначението на земеделски земи от държавния или от
общинския поземлен фонд, необходими за изграждане на обекти на техническата
инфраструктура

или

на

други

обекти

от

лица,

на

които

продажбата

или

учредяването на право на строеж или сервитути върху държавни и общински имоти
се извършва без търг или конкурс по силата на закон, може да се извърши за тяхна
сметка след решение за предварително съгласие на министъра на земеделието и
храните, съответно на общинския съвет за изработване на подробен устройствен
план, въз основа на подадено от тях заявление. С решението министърът на
земеделието и храните, съответно общинският съвет определя и срока на валидност
на предварителното съгласие.
Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. копие от документа за регистрация или единен идентификационен код
съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато заявителят е юридическо
лице или едноличен търговец, или копие от документа за самоличност, когато
заявителят е физическо лице;
2. картен материал с отразено проектно ситуационно разположение на
площадките или трасетата в имота от държавния поземлен фонд с координати на
чупките;
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3. предварителни (прединвестиционни) проучвания.
След утвърждаване на площадка (трасе) и при влязъл в сила подробен
устройствен план за земите по ал. 1 министърът на земеделието и храните или
оправомощено от него длъжностно лице, съответно общинският съвет продава
земите или учредява ограничени вещни права или сервитути върху тях.
Извън случаите по ал. 1 промяна на предназначението на земеделски земи от
държавния или от общинския поземлен фонд за нуждите на физически или
юридически лица може да се извършва, след като лицата ги придобият в собственост
или им бъде учредено право на строеж върху тях или сервитути.
Промяна на предназначението на мери и пасища – общинска собственост се
допуска по изключение по реда на чл. 25, ал. 3 от ЗСПЗЗ.
Общинският съвет приема решение за изразяване на предварително съгласие
за промяна на предназначението по ал. 3 и за учредяване на правата по ал. 4 с
мнозинство две трети от общия брой на общинските съветници при спазване на
специалните закони и на нормативите за поддържане на резерв от постоянно
затревени площи, както и при условие, че не е налице недостиг от земи за нуждите
на животновъдството. С решението общинският съвет определя и срока на валидност
на предварителното съгласие.
Б. Промяна на предназначението на земеделските земи за собствени
неземеделски нужди.
1. При наличие на влязъл в сила подробен устройствен план за обекта
физическото или юридическото лице – собственик на земята, може да внесе
предложение за промяна на предназначението на земята, когато обектът се
изгражда за собствени нужди.
2.

Лицата

по

т.

1

изготвят

мотивирано

предложение,

придружено

с

документите по чл. 30 ППЗОЗЗ, до комисиите по чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ, към което се
прилагат:


Копие от влезлия в сила ПУП - в 2 екземпляра, заповедта на кмета или
решението на общинския съвет за одобряването му и констативен акт,
удостоверяващ влизането им в сила;



За рудници (кариери) - проекти за експлоатация и рекултивация;



За линейни обекти - копие от влезлия в сила подробен устройствен
(парцеларен) план с координати на чупките на обекта в 2 екземпляра,
заповедта на кмета или решението на общинския съвет за одобряването му и
констативен акт, удостоверяващ влизането им в сила;
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Решение на комисията по чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ за утвърдена площадка или
трасе.
3. Когато земята е собственост на физическо или юридическо лице и върху

нея е утвърдена площадка или трасе за изграждане на обект, лицето, изграждащо
обекта, или инвеститорът могат да поискат промяна на предназначението на
земеделската земя след като придобият собственост или право на строеж върху нея.
4. Когато земята е в държавния поземлен фонд или в общинския поземлен
фонд и върху нея е утвърдена площадка или трасе за изграждане на обект от
физическо или юридическо лице (инвеститор), за собствени нужди, то е длъжно да
придобие право на собственост или право на строеж върху земята преди промяната
на нейното предназначение по реда на т.1 и 2.
5. По реда на т.1 и 2 се прави предложение от инвеститора на обекта за
промяна на предназначението на общински земи за общински нужди и на държавни
земи за държавни нужди.
В. Промяна на предназначението на земеделски земи – собственост на
физически или юридически лица, за държавни и общински нужди.
1.

При наличие на влязъл в сила подробен устройствен план за обекти за

държавни нужди или за общински нужди, разположени върху земеделска земя –
собственост на физически или юридически лица, а за мини и кариери – и приети
цялостен проект за добиви и проект за рекултивация, се внася мотивирано
предложение до Комисията за земеделските земи за промяна на предназначението
на необходимата земя.
2. Предложението се внася в срок до една година след утвърждаване на
площадката или трасето на обекта.
3.

Когато обектът се изгражда на етапи, в посочения срок се внася

предложение за промяна на предназначението на необходимата земя за изграждане
на първия етап.
4. Едногодишният срок по т. 2 не се отнася за утвърдени трасета на
автомагистрали, пътища от І, ІІ и ІІІ клас, ж.п. рудници, електроцентрали, депа за
твърди битови отпадъци за градове с над 100 000 жители и други промишлени
обекти с национално значение.
Комисията за земеделските земи обсъжда предложението и се произнася с
решение. В решението на комисията се посочва размерът на таксата, която следва
да се заплати по чл. 30 ЗОЗЗ за цялата площ на обекта или за съответния етап.
Решението за промяна на предназначението на земята влиза в сила след като бъде
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заплатена дължимата такса за обекта. Влязлото в сила решение за промяна на
предназначението на земеделската земя - собственост на юридически и физически
лица, необходима за публични държавни нужди или публични общински нужди, е
основание за започване на процедура за отчуждаване на тези земи. Земеделските
земи се считат с променено предназначение от момента на влизане в сила на ПУП,
предвиждащ

изграждане

на

национален

обект

или

на

общински

обект

от

първостепенно значение, които стават публична държавна или публична общинска
собственост. В тези случаи решение за промяна на предназначението се постановява
служебно от Комисията за земеделските земи. За тези обекти се комплектува
преписка по реда на чл. 40, ал. 2 от ППЗООЗ, придружена с решения, определящи
значението на обектите. В тези случаи не се дължат такси по чл. 30 ЗОЗЗ.
Отчуждаването на земеделски земи за изграждане на обекти, представляващи
публична държавна собственост, се извършва по реда на глава трета от Закона за
държавната собственост, а за изграждане на обекти, представляващи публична
общинска собственост - по реда на глава трета от Закона за общинската
собственост.
Процедурата по отчуждаване следва да започне в срок до три години от
влизането в сила на решението за промяна на предназначението на земята.
Когато отчуждаването се извършва на етапи, в посочения срок следва да
започне отчуждаването на земята, необходима за първия етап.
Когато отчуждаването на земи се извършва на етапи поради характера на
изграждания обект, собствениците на земите ги ползват по тяхното първоначално
предназначение без право за изграждане на обекти и влагане на инвестиции с
дълготраен характер. При неспазване на тези ограничения собствениците не се
обезщетяват за

извършените подобрения

и премахват изградените сгради и

съоръжения за своя сметка.
Комисиите по чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ в 30-дневен срок от предложението
постановяват решение за промяна на предназначението на земеделските
земи.
Решението за промяна на предназначението на земеделските земи влиза в
сила след заплащане на такса по чл. 30. Промяната на земеделската земя може да
се решава на етапи.
Съгласно чл. 24а от ЗОЗЗ, решенията по чл. 22, ал. 1 и чл. 24, ал. 2 на
комисиите по чл. 17, ал. 1 се съобщават по реда на Административнопроцесуалния
кодекс на заинтересуваните лица и могат да се обжалват при условията и по реда на
същия кодекс.
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Г. Промяна на предназначението на земеделски земи в строителните
граници на населените места или селищните образувания.
1. За незастроени и застроени земеделски земи, включени в строителните
граници

на

населените

места

и

селищните

образувания,

определени

със

застроителен и регулационен план или с околовръстен полигон, одобрени по
отменения Закон за териториално и селищно устройство след 1 юли 1973 г., за които
не са извършени процедурите или те не са приключени с решения на Комисията за
земята по отменения Закон за опазване на обработваемата земя и пасищата от 1996
г., комисиите по чл.17, ал.1 от ЗОЗЗ без провеждане на процедура по определяне и
утвърждаване на площадка постановяват решение за промяна на предназначението
на земята. В тези случаи се заплаща единичният размер на таксата по чл.30 от ЗОЗЗ.
2. Доказването на горните обстоятелства се извършва с приложен заверен
препис от заповедта за одобряване на плана и скица-копие от одобрения план или
околовръстен полигон.
3. За тези земи, както и за включване на земеделски земи в границите на
населените места и селищните образувания, определени с общи и подробни
устройствени планове собственикът на земеделската земя изготвя мотивирано
предложение за промяна на нейното предназначение до комисиите по чл.17, ал.1 от
ЗОЗЗ, към което се прилагат:
- копие от решението на комисиите по чл.17, ал.1 от ЗОЗЗ и извадка от
картния материал към него – за включване на земеделски земи в границите на
населените места и селищните образувания, или посочените документи в т.2 – за
земите по т.1;
- копие от документа за собственост върху земята;
- скица на имота от кадастрален план или кадастрална карта, заверена от
техническата служба на общината, съответно от службата по кадастър – в 2
екземпляра;
- влязъл в сила подробен устройствен план за имотите, включени в
урбанизираните територии, определени със ЗРП, устройствен план или околовръстен
полигон;
- акт за категорията на земята, издаден от областната дирекция ―Земеделие‖,
съгласно Наредбата за категоризиране на земеделските земи при промяна на
тяхното предназначение;
- удостоверение поливна ли е земята, издадено от министъра на земеделието
и горите или упълномощено от него лице в седемдневен срок;
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- влязло в сила решение по ОВОС, когато е необходимо такова.
4. Таксата по чл.30, ал.1 от ЗОЗЗ се определя служебно от Министерството на
земеделието и храните, съответно от областната дирекция ―Земеделие‖.
Д. Правно действие на решението за промяна на предназначението на
земеделска земя
На

основание

чл.

24,

ал.

5

от

ЗОЗЗ,

решението

за

промяна

на

предназначението на земеделската земя губи правно действие, когато:
1. в тримесечен срок от съобщаването по реда на чл. 24а не е заплатена
таксата по чл. 30, или
2. в тригодишен срок от влизането в сила на решението за промяна на
предназначението не е поискано издаването на разрешение за строеж на обекта,
или
3. в 6-годишен срок от влизането в сила на решението за промяна на
предназначението изграждането на обекта не е започнало.
Съгласно чл. 24, ал. 6 ЗОЗЗ, при изграждане на обекти за държавни и
общински нужди, за които се провеждат отчуждителни процедури, ал. 5 не се
прилага.
На основание чл. 24, ал. 7 от ЗОЗЗ, земеделските земи се считат с
променено предназначение от момента на влизане в сила на подробен
устройствен план, предвиждащ изграждане на национален обект или на
общински

обект

от

първостепенно

значение,

които

стават

публична

държавна или общинска собственост. В случаите по ал. 7 държавната такса
по чл. 30 не се заплаща.
При отмяна на решението за промяна на предназначението на земята, както
и в случаите по чл. 24, ал. 5, т. 2 и 3 от ЗОЗЗ, заплатената такса по чл. 30 от ЗОЗЗ
не се възстановява.
Съгласно § 27 от ПЗР на ЗИД на ЗОЗЗ когато към влизането в сила на този
закон решението за промяна предназначението на земеделска земя не е отменено по
чл. 35 с влязъл в сила административен акт или с акт на съда, то запазва действието
си в следните срокове:
1. до изтичане на тригодишен срок от влизането в сила на този закон когато процедурата за отчуждаване на земята за държавни или общински нужди не е
започнала, или
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2. до изтичане на 6-годишен срок от влизането в сила на този закон когато изграждането на обекта не е започнало.
Изграждането на обекта се счита за започнало, когато са изпълнени
разпоредбите на чл. 157, ал. 1 ЗУТ („За начало на строежа съобразно издаденото
разрешение за строеж се счита денят на съставяне на протокола за откриване на
строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, а когато такъв не се
изисква - датата на заверка на заповедната книга‖).
Е. Временно ползване на земеделска земя
Временното ползване се разрешава с решение на Комисията за земеделските
земи:
- При изграждане на обекти - публична собственост на държавата или
общините, е възможно ползването на земя за определен срок извън площадката
(трасето) на обекта.
- При ползване на земи, които са необходими временно при изграждането на
подземни и въздушни линейни обекти.
- При ползване на земя, необходима за геоложки и други проучвания.
Временното ползване се разрешава с решение на комисията по чл. 17, ал. 1,
т. 1 от ЗОЗЗ:
1. При изграждане на обекти от юридически и физически лица за собствени
нужди се допуска ползването на земя извън площадката или трасето на обекта за не
повече от 10 години.
2. За разполагане на преместваеми обекти, които не са трайно свързани с
терена, както и за други нужди без застрояване се допуска ползване на земя от
физически и юридически лица за не повече от 10 години.
3. Когато земеделската земя не е собствена, условията за временно ползване
се уреждат с договор между ползвателя и собственика на земята.
За всеки обект се комплектува преписка, която съдържа:
- предложение от собственика на земята или от инвеститора;
- копие от документа за собственост или изрично писмено съгласие от
собственика на поземления имот;
- скица на имота (имотите) в два екземпляра в мащаб 1:500 до 1:5000 с
нанесените граници на предложените площадки, заверена от общинската служба по
земеделие, съответно от Агенцията по кадастъра;
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- становище от съответната регионална инспекция по околна среда и води;
- подборен устройствен план или ситуационна скица за разполагане на
временния обект.
Ж. Такси
При внасяне на искане за разглеждане в комисиите по чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ,
се заплаща еднократно такса в размер на 50 лева за обекти с площ до 50 дка и 200
лева за обекти с площ над 50 дка. При внасяне на искане за утвърждаване на
трасета, преминаващи през повече от едно землище, се заплаща еднократна такса в
размер 200 лева.
Държавните такси, свързани с процедурите от ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ се определят от
Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на
земеделските земи (приета с ПМС № 112 от 31.05.2002 г., обн. .ДВ, бр.56/2002 г.,
изм. ДВ, бр.10/2004 г., бр 75/2006 г., изм. и доп. бр. 95/2008 г., изм. и доп. ДВ.
бр.35 от 8 Май 2012 г.), а таксите за земите от общинския поземлен фонд се
определят от общинския съвет.
Размерът на таксата за промяна на предназначението на земеделската земя
по чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ се определя по формула съгласно Тарифа за таксите, които
се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи. В решението
за промяна на предназначението на земеделска земя се посочва размерът на
таксата, която следва да се заплати по чл. 30 от ЗОЗЗ за цялата площ на обекта или
за съответния етап. Решението за промяна на предназначението на земята влиза в
сила след като бъде заплатена дължимата такса за обекта - в тримесечен срок от
съобщаването му по реда на АПК.
За промяна предназначението на земеделска земя, върху която е извършено
строителство се заплаща двоен размер на таксата по чл. 30 от ЗОЗЗ и наказателно
постановление, което се определя служебно от МЗХ.
При

промяна

на

предназначението

на

земеделска

земя

от

общинския

поземлен фонд, включително в случаите по чл. 29, ал. 3 и 4 от ЗОЗЗ за земите от
общинския поземлен фонд, се заплаща местна такса, определена от общинския
съвет.
В случаите, когато физическо или юридическо лице се легитимира като
собственик на земеделска земя, придобита от общинския поземлен фонд, при
провеждане на процедурата за промяна на предназначението, също заплаща
държавна такса. Такса, определена от общинския съвет се заплаща в случаите,
когато е учредено право на строеж на физически или юридически лица върху
общинска земя или е придобита след постановяване на решение за утвърждаване на
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площадка за проектиране, както и във всички останали случаи, когато собствеността
върху земята остава общинска.
Не се заплаща такса по ал. 1 и 2 за строителство при условията на чл. 4, ал. 2
от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи; за засаждане на
горски дървесни видове; за земи, изключени от строителните граници на населените
места, определени със застроителен и регулационен план или с околовръстен
полигон, когато отново се иска включването им в същите граници; за строителство,
свързано с прилагането на технологии и мероприятия по чл. 7, както и за земи,
предоставени безвъзмездно въз основа на акт на Министерския съвет на инвеститори
по приоритетни инвестиционни проекти.
Не се заплаща такса по ал. 1 и 2 от държавата и от общините, когато се
променя предназначението на земеделска земя от държавния или от общинския
поземлен фонд за изграждането на обекти публична държавна или публична
общинска собственост.
Влязлото в сила решение за промяна на предназначението на земеделската
земя - собственост на юридически и физически лица, необходима за публични
държавни нужди или публични общински нужди, е основание за започване на
процедура за отчуждаване на тези земи.
На основание чл. 24, ал. 7 от ЗОЗЗ, земеделските земи се считат с
променено

предназначение

от

момента

на

влизане

в

сила

на

ПУП,

предвиждащ изграждане на национален обект или на общински обект от
първостепенно значение, които стават публична държавна или публична
общинска собственост. Съгласно чл. 25, ал. 1, изр. трето от ЗОЗЗ, в случаите по
чл. 24, ал. 7,

решение за промяна на предназначението се постановява

служебно от Комисията за земеделските земи и не подлежи на обжалване.
"Общински

обекти

от

първостепенно

значение"

са:

общински

пътища,

метрополитени, трамвайни трасета, улици от първостепенната улична мрежа, депа
или други съоръжения за третиране на отпадъци, гробищни паркове, както и други
обекти - публична общинска собственост, определени в годишната програма за
управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по чл. 8, ал. 9 от
Закона за общинската собственост за обекти от първостепенно значение.
"Национален обект" е обект, определен като такъв със закон, както и
инфраструктурни

обекти:

изграждане

и

преустройство

на

транспортно-

комуникационни мрежи и съоръжения - пътища от републиканската пътна мрежа,
железопътни линии и обекти на железопътната инфраструктура, пристанища,
летища и съоръжения към тях; на други мрежи и съоръжения на техническата
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инфраструктура
отпадъчни

-

води,

водоснабдяване,
третиране

на

канализация,
отпадъци,

пречистване

на

електрификация,

питейни

и

топлофикация,

газификация и електронни съобщителни мрежи, определени като национални обекти
с решение на Министерския съвет.
За обектите по чл. 24, ал. 7 от ЗОЗЗ, се комплектува преписка с документи,
определени в

чл. 40, ал. 2 от ППЗОЗЗ, придружена с решения, определящи

значението на обектите.
Съгласно чл. 24, ал. 8 от ЗОЗЗ, държавна такса по чл. 30 не се
заплаща, когато се променя предназначението на земеделска земя за
изграждане на национален обект или на общински обект от първостепенно
значение, които стават публична държавна или общинска собственост.
Разрешение за строеж на обект за публична държавна нужда или публична
общинска нужда, се издава само след като има влязло в сила решение на Комисията
за земеделските земи за промяна на предназначението на земята, земята е
отчуждена, собственикът е обезщетен и хумусният пласт е отнет и са изпълнени
задълженията, произтичащи от разпоредбите на чл. 26 ЗОЗЗ.
Разрешения за строеж се издават от органите по чл. 148, ал. 2 и 3 ЗУТ.
II.4.5. Процедури по предоставяне на разрешения от Изпълнителната
агенция по горите (ИАГ)
Процедурите по предоставяне на разрешителни от ИАГ се извършват съгласно
Закона за горите (ЗГ) за инвестиционни намерения, свързани с изграждане
на „енергийни обекти” по смисъла на § 1, т. 24 от Допълнителните разпоредби на
Закона за енергетиката (ЗЕ):
I. Когато инвестиционните намерения засягат поземлени имоти в горски
територии по смисъла на ЗГ, приемането и одобряването на подробен
устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) и/или подробен устройственплан за застрояване (ПУП-ПЗ) е допустимо:
1. За линейни обекти: когато се засягат горски територии – държавна и
общинска собственост, съгласно чл. 64, ал. 2 от ЗГ след уведомяване на лицата по
чл. 62, ал. 1 от ЗГ, а в случаите на обекти с национално значение или общински
обекти от първостепенно значение по смисъла на Закона за устройство на
територията (ЗУТ), съгласно чл. 64, ал. 3 от ЗГ не се изисква уведомяване;
- тъй като и в двата случая не се изисква издаване на административен акт,
съгласуването

на

ПУП-ПП

/

ПУП-ПЗ,

следва

да

става

без

издаване

на
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административен акт по Закона за горите по реда на чл. 127, ал. 2, т. 2 от ЗУТ от
заинтересованите ведомства.
В случаите, когато се засягат горски територии, които не са държавна и
общинска собственост, законодателят е допуснал вещните права върху поземлени
имоти горски територии да се уреждат по два различни начина:
– в нотариална форма за учреден сервитут, съгласно чл. 65, ал. 1 от ЗГ;
- вещните права се уреждат по реда на ЗЕ.
2. За площадкови обекти: когато се засягат горски територии - всички
видове собственост, се извършва промяна на предназначението.
След представяне на влязло в сила решение на предварително съгласуване,
издадено от министъра на земеделието и храните за поземлени имоти (ПИ) в горски
територии – публична държавна собственост, решение на комисията по чл. 74, ал. 2,
т.1 в съответната регионална дирекция по горите по местонахождение на имота за
ПИ с площ до 50 дка,

решение на комисията по чл.74, ал.2, т.2 в Изпълнителна

агенция по горите за ПИ с площ над 50 дка за друг вид собственост. На основание
чл.

76

от

ЗГ,

не

се

изисква

предварително

съгласуване

за

промяна

на

предназначението на поземлени имоти в горски територии в случаите по чл. 73, ал.
1, т. 3, 4 и т. 5 от ЗГ (т. 5 - национални обекти по смисъла на Закона за държавната
собственост, обекти, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, с
опазването на

околната среда, за изграждането на

които има решение на

Министерския съвет, както и общински обекти от първостепенно значение по
смисъла на Закона за устройство на територията).
II. Когато инвестиционните намерения засягат горски територии по смисъла
на ЗГ, издаването на разрешение за строеж е допустимо:
1. За линейни обекти: когато се засягат горски територии – държавна и
общинска собственост, след учредяване на сервитут по реда на чл. 22 от Наредба
№ 16 от 9.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти – това включва издаване
на административен акт и подписване на договор за учредяване на сервитут и
вписването му в съответната служба по вписване
2. За площадкови обекти:
2.1.

Когато

се

засягат

горски

територии

-

след

промяна

на

предназначението на съответния поземлен имот (ПИ). Приключила процедура с
издаден и влязъл в сила административен акт - решение на Министерския съвет за
ПИ – публична държавна собственост, решение на комисия към регионална дирекция
по горите по чл. 74, ал. 2, т. 1 за ПИ с площ до 50 дка или комисия към
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Изпълнителна агенция по горите по чл. 74, ал. 2, т. 2 за ПИ с площ над 50 дка, както
и удостоверително писмо от министъра на земеделието и храните за прилагане
разпоредбата на чл. 73, ал. 5 от ЗГ.
2.2. За изключените ПИ, след придобиване на:
- собственост върху имота по реда на чл.79 от ЗГ;
- собственост, чрез безвъзмездно прехвърляне, по реда на чл.54 от ЗДС;
- възмездно право на строеж на основание чл. 7, ал. 5 от ЗДС, във връзка с
чл. 62, ал. 1 от ЗЕ.
III. Във връзка с чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗГ, когато инвестиционните намерения
засягат

горски

територии

по

смисъла

на

ЗГ,

върху

които

са

установени

археологически ценности, е необходимо да бъде учредено право на ползване за
извършване на теренни проучвания на археологически ценности, по реда на
чл. 70 от ЗГ. Това включва издаване на решение на Министерския съвет и
подписване на договор за учредяване право на ползване и вписването му в
съответната служба по вписване.
IV. Процедури, необходими документи и срокове.
А. Предварително съгласуване за промяна на предназначението.
1.1. Необходими документи по чл. 75, ал. 2, т. 1-4 от ЗГ:
- скица на имота или скица-проект от кадастралната карта или от картата на
възстановената собственост, съгласувана от съответната регионална дирекция по
горите по местонахождение на имота;
- одобрено задание за изработване на подробен устройствен план, изготвено в
съответствие с разпоредбите на Закона за устройство на територията;
- решение на общинския съвет - за поземлени имоти в горски територии собственост на общините.
- (нова - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) становище на министъра на околната среда и
водите или оправомощено от него длъжностно лице - за имотите по чл. 17а от
Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.
Забележка: Освен изброените документи, към преписките следва да бъдат
приложени и:
- когато искането е за поземлен имот в горска територия - държавна
собственост – служебно становище от ТП ДГС/ДЛС по реда на чл. 75, ал. 3 от ЗГ;
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- документ, удостоверяващ собствеността на държавата върху поземления имот
– изисква се служебно;
- информация за фирма, ЕИК, седалище и адрес на управление, трите имена на
лицето за контакти и адрес за кореспонденция – за юридическите лица и
едноличните търговци или трите имена, ЕГН, постоянен адрес и адрес за
кореспонденция – за физическите лица;
- официален документ (пълномощно) удостоверяващ представителната власт на
подалия искането (когато представляващият юридическото лице не е управляващ,
или физическото лице е представлявано от пълномощник);
- платена такса за издаване на писмен документ – 5 (пет) лева.
- документ, дали поземлените имоти попадат / не попадат върху подвижни
(бели) дюни, неподвижни дюни с тревна растителност (сиви дюни) и облесени дюни,
попадащи в границите на зона "А", зона "Б" по Закона за устройство на
Черноморското крайбрежие, във връзка със забраната, въведена с чл. 17а от него не се прилага за изграждане на обекти с национално значение и специални
обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, както и за подземни
линейни обекти на техническата инфраструктура, неотговарящи на горните
условия, но няма друга техническа възможност или друго техническо
решение е явно икономически нецелесъобразно.
1.2. Срок за произнасяне:
- един месец;
Забележка: Скица на имота или скица-проект от кадастралната карта или от
картата на възстановената собственост задължително трябва да се придружава от
извадка от кадастралния регистър или от картата на възстановената собственост с
данни за имотите и партидите за тях.
Б. Учредяване на сервитут за инвестиционни намерения, свързани с
изграждане

на

„енергийни

обекти”

по

смисъла

на

§

1,

т.

24

от

Допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката (ДП на ЗЕ).
2.1. Необходими документи по чл. 22, ал. 4, т. 1-3 от Наредба № 16 от
9.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти:
- писмено заявление;
- влязъл в сила акт на компетентен орган за одобряване на подробен
устройствен план по чл. 64, ал. 4, т. 1 от Закона за енергетиката с приложена
извадка от графичните и текстовите материали относно служещите имоти;
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- скици на служещите имоти с означена площ и координати на граничните
точки на сервитута и скица на господстващия имот;
- документ за определяне на цената за учредяване на сервитута.
Забележка: Освен изброените документи, към преписките следва да бъдат
приложени и:
- документ, удостоверяващ собствеността на държавата върху поземления
имот – изисква се служебно;
- данъчна оценка за учредяване на ограничено вещно право за определените
срок и площ;
- протокол на РДГ за определяне площта за компенсационно залесяване;
- информация за фирма, ЕИК, седалище и адрес на управление, трите имена
на лицето за контакти и адрес за кореспонденция – за юридическите лица и
едноличните търговци или трите имена, ЕГН, постоянен адрес и адрес за
кореспонденция – за физическите лица;
- при необходимост – документ, упълномощаващ заявителя да придобива и
да

се

разпорежда

с

вещни

права

върху

недвижими

имоти

(когато

представляващият фирмата, не е неин собственик);
- платена такса за разглеждане на заявление – 100 (сто) лева;
- документ, дали поземлените имоти попадат / не попадат върху подвижни
(бели) дюни, неподвижни дюни с тревна растителност (сиви дюни) и облесени
дюни, попадащи в границите на зона "А", зона "Б" по Закона за устройство на
Черноморското крайбрежие, във връзка със забраната, въведена с чл. 17а от него не се прилага за изграждане на обекти с национално значение и
специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, както и
за

подземни

линейни

обекти

на

техническата

инфраструктура,

неотговарящи на горните условия, но няма друга техническа възможност
или друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно.
2.2. Срок за произнасяне: съгласно чл. 22, ал. 6 от Наредба № 16 от
9.06.2004 г.

за сервитутите на енергийните обекти – един месец. Издадените

административни

актове

могат

да

се

обжалват

при

условията

и

реда

на

Административнопроцесуалния кодекс;
Сроковете за произнасяне могат да се удължат, ако не са представени всички
изискуеми документи, както и с времето, необходимо за издаването на документи за
собственост и данъчните оценки, които се издават от други административни органи.
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В. Промяна на предназначението
3.1. Необходими документи по чл. 77, ал. 1, т. 1-5 от ЗГ:
- заявление по образец;
- документ за собственост - за поземлени имоти в горски територии, които не
са държавна собственост, а когато заявлението е подадено от инвеститор - и
писмено съгласие на собственика;
- скица на имота от кадастралната карта или от картата на възстановената
собственост,

съгласувана

от съответната

регионална

устройствен

и

дирекция

по

горите по

местонахождение на имота;
-

одобрен

подробен

план

удостоверение,

че

актът

за

одобряването му е влязъл в сила, издадено от органа, който го е одобрил;
Приложението по тази част трябва да съдържа във вид на официални
документи:
◊ акта за одобряване на ПУП;
◊ констативен акт, протокол или удостоверение от компетентен орган за
влизане в сила на ПУП;
◊ обяснителна записка;
◊ графичен материал, представен в съответствие с разпоредбите на чл. 62в,
ал. 3 от Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените
схеми и планове, с подпис на длъжностното лице и мокър печат на съответния орган,
удостоверяващ, че представеният чертеж е част от одобрения и влязъл в сила ПУП.
- оценка на имота по наредбата по чл. 86, ал. 2;
- влезли в сила административни актове, издадени по реда на глава шеста от
Закона за опазване на околната среда или по реда на Закона за биологичното
разнообразие, или становище на компетентния орган по околна среда по двата
закона;
Забележка: Освен изброените документи, към преписките следва да бъдат
приложени и:
- протокол на РДГ за определяне площта за компенсационно залесяване;
- копие от документ за самоличност, актуално удостоверение за вписване в
търговския регистър или копие от код по ЕИК на заявителя;
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- официален документ (пълномощно) удостоверяващ представителната власт на
подалия искането (когато представляващият юридическото лице не е управляващ,
или физическото лице е представлявано от пълномощник);
- платена такса за разглеждане на заявление – 100 (сто) лева;
- документ, дали поземлените имоти попадат / не попадат върху подвижни
(бели) дюни, неподвижни дюни с тревна растителност (сиви дюни) и облесени дюни,
попадащи в границите на зона "А", зона "Б" по Закона за устройство на
Черноморското крайбрежие, във връзка със забраната, въведена с чл. 17а от него не се прилага за изграждане на обекти с национално значение и специални
обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, както и за подземни
линейни обекти на техническата инфраструктура, неотговарящи на горните
условия, но няма друга техническа възможност или друго техническо
решение е явно икономически нецелесъобразно.
3.2. Срок за произнасяне:
- за промяна на предназначението, съгласно чл. 77, ал. 2 от ЗГ – един месец.
Г. Придобиване на собственост след промяна на предназначението
Със заповед министърът на земеделието и храните назначава комисия, която
извършва

продажбите

на

поземлените

имоти

в

горски

територии,

чието

предназначение е променено по реда на ЗГ и за които дължимата цена е заплатена в
срока по чл. 78, ал. 2 от ЗГ

на лицето, по чието искане е станала промяната на

предназначението.
Д. Учредяване право на ползване по чл. 70 от ЗГ
Съгласно чл. 69, ал.2, т. 1 от ЗГ, право на ползване за извършване на теренни
проучвания на археологически ценности върху поземлени имоти в горски територии
се учредява от Министерския съвет.
5.1. Необходими документи по чл. 70, ал. 2, от ЗГ:
- заявление по образец;
- скица на имота или скица-проект с координатите на точките, определящи
границите

на

поземления

имот

от

кадастралната

карта

или

от

картата

на

възстановената собственост, съгласувана от съответната регионална дирекция по
горите;
- оценка на имота съгласно наредбата по чл. 86, ал. 2;
Забележка: Освен изброените документи, към преписките следва да бъдат
приложени и:
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- когато искането е за поземлен имот в горска територия - държавна
собственост – служебно становище от ТП ДГС/ДЛС по реда на чл. 70, ал. 3 от ЗГ;
- документ, удостоверяващ собствеността на държавата върху поземления
имот – изисква се служебно;
- данъчна оценка за учредяване на ограничено вещно право за определените
срок и площ;
- протокол на РДГ за определяне площта за компенсационно залесяване;
- копие от документ за самоличност, актуално удостоверение за вписване в
търговския регистър или копие от код по ЕИК на заявителя;
- основания за учредяване право на ползване по този ред – например: писмен
документ, издаден от културна, научна или университетска институция, дейността на
която

е

свързана

с

опазване

на

археологическото

наследство,

договор

за

предварително археологическо проучване;
- платена такса за разглеждане на заявление – 50 (петдесет) лева.
- документ, дали поземлените имоти попадат / не попадат върху подвижни
(бели) дюни, неподвижни дюни с тревна растителност (сиви дюни) и облесени
дюни, попадащи в границите на зона "А", зона "Б" по Закона за устройство на
Черноморското крайбрежие, във връзка със забраната, въведена с чл. 17а от него не се прилага за изграждане на обекти с национално

значение и

специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, както и
за

подземни

линейни

обекти

на

техническата

инфраструктура,

неотговарящи на горните условия, но няма друга техническа възможност
или друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно.
5.2. Срок за произнасяне:
- не е посочен
- актове на Министерския съвет могат да се обжалват при условията и реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
II.4.6. Процедури по предоставяне на разрешения от Министерството на
културата (МК)

А. Съгласуване по реда на чл. 84, ал. 1 и 2 от Закона за културното
наследство (ЗКН) за проектите и инвестиционните намерения по Раздел V
„Териториалноустройствена защита”, с компетентен орган – министърът на
културата.
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Във връзка със съгласувателната процедура на необходимата документация за
реализиране на проектите от общ интерес, по Закона за устройство на териториите и
Закона за културното наследство са необходими следните документи:
 Заявление по образец, утвърден от министъра на културата;
 Становище на Националния институт за недвижимо културно наследство
(НИНКН).
1. Внасяне на проектната документация в НИНКН, със заявление по чл. 84, ал. 1 и
ал. 2 от ЗКН (Приложение 2: Образец 4)
2. Задължителни документи, придружаващи заявлението:
- Оригинална скица с виза на главния архитект на общината, плюс едно копие;
-

Документ

за

собствениците,

собственост

(копие)

или

договор

за

наем

и

съгласие

на

(пълномощно/;

- Съгласувана с НИНКН предхождаща документация за обекта (писмо, виза за
проектиране, проекти, становища);
- Фотодокументация за обекта (задължително);
- Проект (становище) по част „конструкции‖ (задължително с печат на техн.
контрол);
- Архитектурно заснемане (при намеса по обект-недвижима културна ценност);
-

Удостоверение

за

статута

на

имота

(предварително

издадено

от

НИНКН),

(Приложение 1: Образец 3);
- Удостоверение по чл. 165 от ЗКН (за НКЦ, резервати и археологически КРР).
3. Срок за съгласуване в НИНКН

- 1 месец, съгласно заповед №РД№РД09-

716/26.08.2014г. на министъра на културата.
4. Срок за съгласуване, по реда на чл. 84, и заверка с печат - два месеца;
5. При отказ за съгласуване по реда на чл. 84, ал. 5 от ЗКН, жалба до министъра на
културата, ако са налице обстоятелства, неотразени в отказното становище, за
преразглеждане.
6.

Обжалване

на

отказа

по

чл.

84,

ал.

5

от

ЗКН

по

реда

на

Административнопроцесуалния кодекс.
Б. Издаване на разрешение за спасителни археологически проучвания или
за издирване на археологически обекти с недеструктивни методи – чл. 148,
ал. 2 от ЗКН и Наредба № Н-00-0001 от 14.02.2011 г. за извършване на
теренни археологически проучвания,
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издадена от министъра на културата, обн., ДВ, бр. 18 от 1.03.2011 г., компетентен
орган – директорът на НАИМ при БАН, в качеството му на председател на Съвета за
теренни проучвания.
В. Издаване на разрешение за теренни проучвания с международно участие.
Когато

теренните

проучвания

са

включени

в

международни

научноизследователски проекти или планирани с участието на чуждестранна
културна, научна или университетска институция в областта на археологията, се
одобряват с разрешение на министъра на културата въз основа на експертно
становище на Съвета за теренни проучвания.
Необходими документи по т. ІI и ІІI:
Разрешение за извършване на спасителни теренни проучвания се издава въз
основа на:
- заявление от лице по чл. 150, ал. 1 от ЗКН;
- мотивирано становище на регионалния инспекторат по опазване на културното
наследство или на директора на съответния музей, а в случаите по чл. 160, ал. 2 се
прилага и одобрен протокол от комисията по чл. 160, ал. 3 от ЗКН;
За провеждане на археологическо издирване към заявлението се прилагат:
1. Документи, удостоверяващи наличието на изискванията на чл. 150, ал. 1;
2. Работна програма за теренното проучване и документ, удостоверяващ неговото
финансиране;
3.

Искане

за

използване

на

специални

технически

средства,

документ

за

регистрацията им, както и името на лицето, което ще работи с тях, или декларация,
че не се предвижда ползване на такива средства.
За провеждане на археологически разкопки към заявлението се прилагат:
1. Описание на обекта на проучване и обосновка;
2. Документи, удостоверяващи наличието на изискванията на чл. 150, ал. 1;
3. Работна програма за теренното проучване, документ, удостоверяващ неговото
финансиране, както и за теренна консервация;
4.

Искане

за

използване

на

специални

технически

средства,

документ

за

регистрацията им, както и името на лицето, което ще работи с тях, или декларация,
че не се предвижда ползване на такива средства;
5. Писмено съгласие на собственика, концесионера или ползвателя на имота;
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6. Декларация, че лицето не участва в концесия на предвидената за проучване
недвижима културна ценност.
7. Документ за предаване на археологическите находки от предходни теренни
проучвания, издадени на заявителя, в държавен, регионален или общински музей;
8. Удостоверение за предадена теренна документация по чл. 153, ал. 2;
9. Документ, удостоверяващ наличието на охрана на проучвания обект за периода
на разрешението.
Разрешение за теренни проучвания с международно участие се издават въз
основа на:
1. Заявление от лице по чл. 150, ал. 1 от ЗКН;
2. Документи, удостоверяващи наличието на изискванията на чл. 150, ал. 1;
3. Работна програма за теренното проучване и документ, удостоверяващ неговото
финансиране, както и за теренна консервация;
4.

Искане

за

използване

на

специални

технически

средства,

документ

за

регистрацията им, както и името на лицето, което ще работи с тях, или декларация,
че не се предвижда ползване на такива средства.
5. Описание на обекта на проучване и обосновка;
6. Писмено съгласие на собственика, концесионера или ползвателя на имота;
7. Декларация, че лицето не участва в концесия на предвидената за проучване
недвижима културна ценност.
8. Документ за предаване на археологическите находки от предходни теренни
проучвания, издадени на заявителя, в държавен, регионален или общински музей;
9. Удостоверение за предадена теренна документация по чл. 153, ал. 2;
10. Документ, удостоверяващ наличието на охрана на проучвания обект за периода
на разрешението.
Срокове:
Срокът за издаване на Разрешение за извършване на спасителни теренни
проучвания е 7 (седем) дни.
Разрешение за извършване на спасителни теренни проучвания е със срок на
действие в рамките на календарната година, в която е издадено.
Г.

Приемане

на

приключили

спасителни

теренни

археологически

проучвания.
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Издаване на протокол за приемане.
Протокол за приемане на приключили спасителни теренни археологически
проучвания или приключил техен етап, включително при възникнала необходимост
от временно преустановяване на теренните проучвания върху целия терен или върху
част от него, министърът на културата или оправомощено от него длъжностно лице
назначава експертна комисия на основание на:
1. Искане на ръководителя на проучването или на директора на съответния музей.
2. Ръководителят на проучването представя на комисията по ал. 1 доклад с научна
оценка за разкритите археологически структури. Въз основа на доклада и на
проведения

оглед

комисията

по

ал.

1

съставя

протокол,

с

който

предлага

последващи действия и временни мерки за опазване.
3. В зависимост от степента на проученост на археологическия обект комисията
може да предложи с протокола изготвяне на предварителна оценка по чл. 57, ал. 3
или заключителна оценка по чл. 61, ал. 1.
4. Комисията въз основа на доклада с научната оценка на ръководителя на
проучването
археологически

изготвя

предварителна

структури.

Когато

от

оценка

на

изготвената

разкритите
оценка

се

недвижими
установи,

че

археологическите структури:
- притежават признаци на недвижими културни ценности - с протокола комисията
предлага провеждане на процедура по деклариране;
- не притежават признаци на недвижими културни ценности - с протокола комисията
предлага на министъра на културата да издаде заповед за отнемане на статута на
обекта по чл. 2а, ал. 1 от ЗКН и освобождаване на терена.
5. Протоколът по ал. 3 се одобрява със заповед от министъра на културата или от
оправомощен от него заместник-министър. Предложените с протокола действия и
временни мерки за опазване на археологическата ценност са задължителни за
изпълнение.
6. Условията за приемане на теренните археологически проучвания се определят в
наредбата по чл. 147, ал. 6 от ЗКН.
Срокове:
Срокът за назначаване на експертна комисия за приемане на спасителните
теренни археологически проучвания е 14 дни от датата на постъпване на искането.
II.4.7. Процедури по предоставяне на съгласувателни решения от Агенцията
по геодезия, картография и кадастър (АГКК)
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АГКК предоставя следните административни услуги:
А. Услуги от Кадастралната карта и кадастралните регистри


УСЛУГА № ККР 1 - Предоставяне на копие от кадастрална карта (без данните
за собствеността) в цифров вид;



УСЛУГА № ККР 2 - Издаване на удостоверение по чл. 52, ал. 5 от Закона за
кадастъра и имотния регистър;



УСЛУГА № ККР 3 - Извършване на проверка с контролна компютърна
програма, включително и издаване на документ за това;



УСЛУГА № ККР 4 Издаване на скица на поземлен имот или на сграда самостоятелен обект на собственост;



УСЛУГА № ККР 5 - Издаване на схема на самостоятелен обект в сграда;



УСЛУГА № ККР 6 - Даване на идентификатор на недвижим имот и нанасянето
му в кадастралния регистър на идентификаторите и промените им;



УСЛУГА № ККР 7 - Издаване на удостоверение за идентичност на поземлен
имот;



УСЛУГА № ККР 8 - Предоставяне на копие от кадастрална карта или на част от
нея в графичен вид;



УСЛУГА № ККР 9 - Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли
6 месеца;



УСЛУГА № ККР 11 - Предоставяне на копие в графичен или в цифров вид от
оцифрен кадастрален план (без данните за собствеността);



УСЛУГА № ККР 13 - Издаване на препис - извлечение от кадастралния
регистър на точките от работната геодезическа основа;



УСЛУГА № ККР 14 - Предоставяне на координатите на точките от работната
геодезическа основа с придружаващите ги схеми и/или копие от реперните
карнети;



УСЛУГА № ККР 15 - Предоставяне на списък с координати на подробни точки;



УСЛУГА № ККР 16 - Издаване на друго удостоверение;



УСЛУГА № ККР 17 - Изработване на схема на самостоятелен обект в сграда;



УСЛУГА № ККР 18 - Нанасяне на нови схеми на самостоятелни обекти в
сграда, както и на промени в тях;



УСЛУГА № ККР 19 - Нанасяне на настъпили промени в кадастралната карта;
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УСЛУГА № ККР 20 - Изработване на проект за делба на поземлен имот или
сграда;



УСЛУГА № ККР 23 - Нанасяне на настъпили промени в кадастралния регистър
на недвижимите имоти (КРНИ).

Б. Услуги от Държавния геодезически, картографски и кадастрален
фонд - Геокартфонд


Информация

за

материали

и

данни,

съхранявани

в

Държавния

геодезически, картографски и кадастрален фонд – Геокартфонд;


УСЛУГА № ГКФ 1 - Запитване относно налични материали и данни в
Геокартфонд;



УСЛУГА № ГКФ 2 - Координати и коти на точки от геодезическата основа;



УСЛУГА № ГКФ 3 - Описание и кота на нивелачен репер;



УСЛУГА № ГКФ 4 - Данни за гравиметрични или магнитни точки;



УСЛУГА № ГКФ 5 - Данни от мареографните станции;



УСЛУГА № ГКФ 6 - Схема на основната геодезическа и нивелачна мрежа в
М 1:25 000;



УСЛУГА № ГКФ 7 - Картни листове от ЕТК в М 1:5 000 и 1:10 000;



УСЛУГА № ГКФ 9 - Географски координати на точка, определени от
топографска карта;



УСЛУГА № ГКФ 10 - Копие от имотна, планиметражна ведомост или
парцеларен списък;



УСЛУГА № ГКФ 11 - Дешифровъчни фотосхеми в приблизителен мащаб 1:5
000 и 1:10 000;



УСЛУГА № ГКФ 12 - Сканирани контактни копия от аерофотоснимка или
фотосхема;



УСЛУГА № ГКФ 13 - Копие - извадка от стар кадастрален, регулационен
или комасационен план;



УСЛУГА № ГКФ 14 - Координати и коти, включително реперни данни на
точки от работната геодезическа основа;



УСЛУГА № ГКФ 15 - Трансформиране на координати на точки от една
координатна система в друга.

II.4.8. Процедури съобразно управлението при кризисни ситуации
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Регламентът поставя изискване енергийната инфраструктура на Съюза да
бъде

подобрена

с

цел

предотвратяване

на

техническа

неизправност

и

подобряване на нейната устойчивост спрямо подобна неизправност, природни или
предизвикани от човека бедствия, отрицателни въздействия от изменението на
климата и заплахи за нейната сигурност, по-специално по отношение на
европейските
Директива

критични

2008/114/ЕО

инфраструктури,
на

Съвета

от

съгласно
8

декември

определението
2008

г.

в

относно

установяването и означаването на европейски критични инфраструктури и оценката
на необходимостта от подобряване на тяхната защита.
Съгласно Приложение № 5 от Регламент № 347/2013 в анализа на разходите
и ползите за проекти за пренос и съхранение на електроенергия и за газовия сектор
се включва и анализ на устойчивостта на инфраструктурите на бедствия,
природни или предизвикани от човешка дейност, отрицателни въздействия от
изменение на климата, както и сигурността за инфраструктурите, особено за
европейските инфраструктури от критично значение, определени в Директива
2008/114/ЕО. Чл. 11 от Регламент № 347/2013 посочва, че Методиките за анализа на
разходите и ползите за електроенергия и газ се изготвят от съответната Европейска
мрежа на операторите на преносни системи в съответствие с принципите на
Приложение № 5 т.е. предполага се, че не са национален документ.
Нормативните определения за европейска критична инфраструктура и за
критична инфраструктура са:
 Критична инфраструктура е система или части от нея, които са от основно
значение за поддържането на жизненоважни обществени функции, здравето,
безопасността, сигурността, икономическото или социалното благосъстояние
на населението и чието нарушаване или унищожаване би имало значителни
негативни последици за Република България в резултат на невъзможността да
се запазят тези функции.
 Европейска

критична

инфраструктура

е

критична

инфраструктура,

разположена на територията на Република България, чието повреждане или
разрушаване би довело до негативни последици за поне две държави членки на Европейския съюз. При оценката на негативните последици се
прилагат критерии - брой загинали или ранени, икономически и социални
последици, като се отчита и влиянието на повреждане или разрушаване на
тази критична инфраструктура върху други видове инфраструктури.
 Защита е съвкупност от дейности, целящи гарантиране на нормалното
функциониране, непрекъснатостта и целостта на критичните инфраструктури
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с цел възпиране, намаляване, смекчаване или неутрализиране на заплахите,
рисковете или уязвимостта им.
Законът за защита при бедствия въвежда в националното законодателство
изискванията на Директива 2008/114/ЕО на Съвета от 8 декември 2008 г. относно
установяването и означаването на европейски критични инфраструктури и оценката
на необходимостта от подобряване на тяхната защита с помощта на две наредби:
Наредба на Министерския съвет по чл. 8а, ал. 1 от ЗЗБ за установяването на
критичните инфраструктури и обектите им, оценката на риска за тях и мерките за
защитата им и Наредба на Министерския съвет по чл. 18а, ал. 3 от ЗЗБ за реда за
установяването и означаването на

европейски критични инфрасктруктури на

територията на Република България и мерките за тяхната защита. Европейските
критични инфраструктури се определят от установените критични инфраструктури в
страната ни като се направи последваща оценка на значимостта на трансграничните
последици от тяхното повреждане или разрушаване.
Съгласно изискванията на Директива 2008/114/ЕО, на Закона за защита при
бедствия, на Закона за защита на класифицирана информация и на Наредбата за
реда за установяването и означаването на европейски критични инфраструктури в
Република България и мерките за тяхната защита (чл. 18а, ал. 3 от ЗЗБ)
информацията относно означаването на дадена инфраструктура като европейска
критична инфраструктура и за мерките за защитата ѝ е със съответното ниво на
класификация по Закона за защита на класифицираната информация и правото на
Европейския съюз.
Съгласно изискванията на Закона за защита при бедствия и на Наредбата за
реда,

начина

и

компетентните

органи

за

установяване

на

критичните

инфраструктури и обектите им и оценка на риска за тях (чл. 8а, ал. 1 от ЗЗБ)
информацията за установяването на критичните инфраструктури за страната и
мерките за защитата им е класифицирана информация.
Мерките

за

подобряване

защитата

на

една

енергийна

критична

инфраструктура в по-голямата си част се дублират с мерките за подобряване
защитата й като европейска критична инфраструктура, което може да се използва
при извършване анализа на разходите и ползите на ниво критична инфраструктура.
Нормативни разпоредби, касаещи установяването на енергийните
критични инфраструктури и предотвратяване заплахите за сигурността им
(вкл. терористичните заплахи)
Установяването става по два начина:
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- по реда на Наредбата за реда, начина и компетентните органи за
установяване на критичните инфраструктури и обектите им и оценка на риска за
тях, в която с последните изменения на Закона за защита при бедствия (ДВ, бр. 53
от 27.06.2014 г.) са включени и мерките за защитата им, установяването на
енергийни критични инфраструктури и обектите им се извършва от Министъра на
икономиката и енергетиката съгласувано с министъра на вътрешните работи и
председателя на ДАНС;
- по реда на ПМС № 181/20.07.2009 г. за определяне на стратегическите
обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност и глава
Четвърта от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция „Национална
сигурност). Съгласно нормативните разпоредби определените стратегически
обекти от значение за националната сигурност по ПМС 181/20.07.2009 г. се
считат за установени критични инфраструктури и по Наредбата за реда,
начина и компетентните органи за установяване на критичните инфраструктури и
обектите им и оценка на риска за тях. Мерките за защита са определени в ПМС №
181/20.07.2009 г., Правилника за прилагане на ЗДАНС и Инструкция

№ Iз-3025 от

21.12.2010 г. за условията и реда за определяне на стратегическите зони на
стратегическите обекти и зоните, свързани с изпълнението на стратегическите
дейности от значение за националната сигурност, като и Указания на ДАНС.

За

определяне мерките за защита се извършва охранително обследване на обектите от
органите на МВР и ДАНС. Определянето на мерките за защита се извършва и на
основание Наредба № 7 от 8.06.1998 г. за системите за физическа защита на
строежите (издадена от министъра на регионалното развитие на основания ЗТСУ
(отм. 2001 г.).
Нормативните разпоредби, касаещи предотвратяване на заплахите от
природни

или

предизвикани

от

човека

бедствия,

включително

за

енергийните инфраструктури, са по Закона за защита при бедствия и са в
правомощията на министъра на вътрешните работи. Информацията не е
класифицирана. Допълнително от значение са и следните разпоредби в
Закона за устройство на територията:
-

Съгласно чл. 143, т. 2 от ЗУТ (посл. изм. ДВ, бр. 53 от 2014 г.)
инвестиционните проекти се съгласуват и одобряват въз основа на
представено

положително

становище

на

органите

по

пожарна

безопасност и защита на населението за строежите от първа, втора и
трета категория;
-

С последните промени в ЗУТ (ДВ, бр. 53 от 2014 г.) в чл. 112, ал. 2, т.
12, чл. 106, т. 5, чл. 107, т. 6, чл. 220, ал. 3 са вкарани разпоредби,
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касаещи защитата при бедствия и в правомощията на министъра на
вътрешните работи.

II.4.9.

Процедури

пред

Държавната

комисия

за

енергийно

и

водно

регулиране (ДКЕВР)
В зависимост от характера на проекта от общ интерес в контекста на
Регламент № 347/2013, пред Държавната комисия за енергийно и водно регулиране
(ДКЕВР, Комисията) се развиват процедури, които условно могат да се разделят на
три групи:
I. Процедури, свързани с големи газови инфраструктурни проекти, за които се
допуска временно освобождаване (дерогация) от определени изисквания съгласно
чл. 172г и чл. 172д от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 36 от Директива 2009/73/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно общите
правила за вътрешния пазар на природен газ и за отмяна на Директива 2003/55/ЕО
(„Директива 2009/73/ЕО‖);
II. Процедури по проекти, за които са налице условията за изменение и/или
допълнение на издадена от ДКЕВР лицензия по ЗЕ;
III. Процедури по проекти, които попадат в приложното поле на чл. 12 от Регламент
№ 347/2013.
I. Процедури по големи газови инфраструктурни проекти, за които се
допуска временно освобождаване (дерогация) от определени изисквания
съгласно чл. 172г и чл. 172д от ЗЕ и чл. 36 от Директива 2009/73/ЕО.
I. 1. Съгласно чл. 172г, ал. 1 от ЗЕ, при изграждане на голяма нова газова
инфраструктура, както и при значително увеличаване капацитета на съществуваща
газова инфраструктура и на разширяване, реконструкция и модернизация на такава
инфраструктура, които дават възможност за развитието на нови източници на газови
доставки, при определени в закона предпоставки Комисията може да предостави
временно освобождаване от задълженията за:
1. независимост на оператора по чл. 81в, чл. 81ж, ал. 2 и чл. 81л, ал. 2, т. 1
от ЗЕ;
2. предоставяне на достъп;
3. регулиране на цените на предоставяните услуги.
Посочената

възможност

е

регламентирана

и

в

чл.

36

от

Директива

2009/73/ЕО, който предвижда, че голяма нова газова инфраструктура, например
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междусистемни

газопроводи,

съоръжения

за

втечняване

на

природен

газ

и

съоръжения за съхранение, може да бъде освободена за определен период от време
от разпоредбите на чл. 9, 32, 33 и 34 и член 41, параграф 6, 8 и 10 от Директива
2009/73/ЕО.
За да бъде реализирана тази възможност, е необходимо собственикът или
операторът

на

новата

инфраструктура

да

подаде

молба

до

ДКЕВР

за

освобождаване на целия или на част от капацитета на новата инфраструктура. Към
молбата се прилагат правила за управление и разпределение на капацитета на
новата инфраструктура, включващи:
 Изискване всички потенциални ползватели на инфраструктурата да бъдат
поканени

да

изявят

интерес

при

договарянето

на

капацитет

преди

извършване разпределението на капацитета на новата инфраструктура,
включително за собствени нужди;

 Задължение в случай на претоварване неизползваният капацитет да бъде
предлаган на пазара, а ползвателите на инфраструктурата да имат право да
търгуват с договорения си капацитет.
При вземане на решение за освобождаване Комисията взема предвид резултатите
от процедурата за разпределение на капацитет и одобрява правилата и механизмите
за управление и разпределяне на капацитета. Наред с това ДКЕВР разглежда
необходимостта

от

налагане

на

условия

относно

продължителността

на

освобождаването и недискриминационния достъп до инфраструктурата, като взема
предвид допълнителния капацитет, който ще се изгради, или изменението на
съществуващия

капацитет,

експлоатационния

период

на

инфраструктурата

и

националните особености.
Комисията разглежда молбата за освобождаване и се произнася с мотивирано
решение, което се публикува на интернет страницата ѝ.
Срок за произнасяне на Комисията: не е предвиден.
Описаната по-горе процедура се отнася до нова газова инфраструктура, която е
разположена единствено на територията на Република България.
I. 2. Съгласно чл. 172д, ал. 1 от ЗЕ, когато новата газова инфраструктура е
разположена на територията на Република България и най-малко на още една
държава-членка на Европейския съюз, собственикът или операторът на съответната
инфраструктура

подава

молба

за

освобождаване

до

Комисията

и

до

компетентния регулаторен орган на съответната държава - членка на
Европейския съюз.
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В срок до 6 месеца от датата, на която молбата е получена от последния
регулаторен орган, Комисията провежда консултации с компетентните регулаторни
органи на съответната държава-членка за постигане на споразумение по искането за
дерогация. По искане на ДКЕВР и на компетентния друг регулаторен орган, този срок
може да бъде удължен от Агенцията за сътрудничество между регулаторите на
енергия (АСРЕ) с не повече от три месеца. Отделно от това, регулаторните органи
могат да поискат консултативно становище от АСРЕ, което може да послужи като
основа за тяхното решение, в срок от два месеца от датата, на която искането за
освобождаване е било получено от последния от тези регулаторни органи. Когато
всички

регулаторни

органи

постигнат

споразумение

относно

искането

за

освобождаване в шестмесечен срок от датата, на която молбата е получена от
последния регулаторен орган, те информират АСРЕ за тяхното решение. Комисията
взема мотивирано решение относно освобождаването, съобразно с постигнатите в
споразумението договорености.
АСРЕ взема решение за освобождаване в случаите, при които в рамките на
посочените по-горе срокове не се постигне споразумение между регулаторните
органи или по тяхно съвместно искане.
I. 3. Общи правила за процедурите по I. 1. и I. 2.
Комисията уведомява Европейската комисия за всяка подадена молба за
освобождаване и за решение по чл. 172г, ал. 6 и чл. 172д, ал. 2 от ЗЕ.
Уведомяването за взето решение за освобождаване е придружено с цялата свързана
с него информация, включително:
1. Основанията за взетото решение;
2. Анализа за влиянието върху конкуренцията и ефективното функциониране
на вътрешния пазар;
3. Обосновка за срока на освобождаването и освободения дял от общия
капацитет на инфраструктура;
4. Споразумението с другите регулаторни органи при молба за освобождаване
по чл. 172д от ЗЕ;
5. Приноса на инфраструктурата за диверсификацията на доставките.
Комисията предоставя допълнителна информация по искане на Европейската
комисия в срока, посочен в искането или определен по взаимно съгласие между
комисията и Европейската комисия, или уведомява Европейската комисия, че смята
уведомлението за пълно.
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Когато изисканата информация не бъде предоставена в определения срок,
уведомлението се смята за оттеглено, освен ако Комисията е заявила, че смята
уведомлението за пълно.
Комисията привежда решението относно освобождаването в съответствие със
становището на Европейската комисия. Изменението или оттеглянето на решението
за освобождаване се извършва в срок един месец, за което Комисията информира
Европейската комисия.
Решението

за

освобождаване

влиза

в

сила

след

приключване

на

гореописаните процедури.
Решението за освобождаване губи силата си две години след становището на
Европейската комисия, ако в рамките на този срок не е започнало изграждането на
инфраструктурата или ако в срок от 5 години от приемането му инфраструктурата не
е въведена в експлоатация, освен ако Комисията след консултации с Европейската
комисия реши, че забавянето се дължи на значителни пречки, които са извън
контрола на лицето, на което е предоставено освобождаване.
II. Процедури по проекти, за които са налице условията за изменение и/или
допълване на издадена от ДКЕВР лицензия по ЗЕ.
Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗЕ, ДКЕВР е оправомощена да изменя и/или
допълва

лицензии в предвидените от закона случаи. Процедурата по изменение

и/или допълнение на лицензиите е регламентирана в ЗЕ и в Наредба № 3 от
21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).
Производството по изменение и/или допълнение на лицензията се образува
по инициатива на Комисията или по искане на лицензианта.
II. 1. Изменение и/или допълване на лицензия по инициатива на Комисията
В НЛДЕ изрично са посочени случаите, в които се допуска изменение и/или
допълнение на лицензия по инициатива на Комисията, а именно:
1. За осигуряване на надеждността или за непрекъснатото и качествено
снабдяване на клиентите с електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ;
2.

При

промяна

на

законодателството,

както

и

за

изпълнение

на

правнообвързващи решения на Европейската комисия или АСРЕ;
3. За осигуряване на националната сигурност и обществения ред, съгласувано
със съответните компетентни държавни органи;
4. При опасност от увреждане на живота и здравето на гражданите, от
замърсяване или увреждане на околната среда или на имуществото на трети лица,

82

когато

това

не

налага

отнемане

на

лицензията,

и/или

по

предложение

на

специализирани държавни органи в изпълнение на техните правомощия;
5.

При

разрешаване

преобразуване

на

лицензиант

или

сделка

на

разпореждане, когато това не води до прекратяване на лицензията;
6. При решение на КЗК или при съдебно решение, което засяга условията по
лицензията, свързани с нарушение на конкурентното право;
7. В изпълнение на контролните функции на комисията;
8. При допусната явна фактическа грешка.
По отношение на предложеното изменение и/или допълнение на лицензията
ДККЕВР се произнася с решение, в което изрично посочва необходимостта и целта за
предлаганото изменение и/или допълнение.
Когато Комисията открива по своя инициатива производство за изменение
и/или допълнение на издадена лицензия, изпраща на лицензианта копие от
решението си за откриване на производството, като в него изрично се посочват
основанието за предлаганото изменение и/или допълнение и съдържанието на
предложената промяна на лицензията.
Лицензиантът може да даде писмено становище по основанията за изменение
и/или допълнение на лицензията в 14-дневен срок от получаването. Комисията
може да изменя и/или допълва лицензия, дори ако лицензиантът не даде писмено
становище.
ДКЕВР може да изисква становище по предложението за изменение и/или
допълнение на издадена лицензия от компетентните държавни и общински органи,
които го представят в 14-дневен срок в писмен вид заедно с изисканите от тях
данни и документи.
Срок за изменение на лицензията: няма законоустановен срок.
II. 2. Изменение и/или допълнение на лицензия по искане на лицензиант
Процедурата за изменение и/или допълване на лицензията по искане на
лицензиант се инициира с подаване на писмено заявление, което съдържа:
 наименованието, седалището, адреса на управление и данъчния номер на
заявителя;
 регистрационния номер на лицензията;
 основанието и мотивите на искането за изменяне и/или допълване на
лицензията;
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 предложение за изменение и/или допълнение.
Към заявлението се прилагат:
1. Доказателства за обстоятелствата, които представляват основание на
исканото изменение и/или допълнение;
2. Документ за внесена такса.
В зависимост от основанието за изменение на лицензия заявителят представя
необходимите документи за преценка на искането.
В производството за изменение и/или допълване на лицензия се прилагат
съответно редът и сроковете за подаване, разглеждане и решаване на заявленията
за издаване на лицензия.
Заявлението с необходимите документи се подава в деловодството на
Комисията или с препоръчано писмо с обратна разписка.
Срок за проверка на подаденото заявление за съответствие с изискванията на
ЗЕ и НЛДЕ (формална проверка): 7 дни от подаване на заявлението.
Когато се установи нередовност на заявлението, на заявителя се изпраща
писмено съобщение да отстрани допуснатите нередовности в срок 7 дни. Ако в
рамките на този срок заявителят не отстрани нередовностите, преписката не се
разглежда по същество и се прекратява с решение на Комисията.
Срок за изменение и/или допълване, респективно отказ за изменение и/или
допълване на лицензия: 3 месеца от подаване на заявлението.
II. 3. Когато заявителят иска изменение и/или допълнение на лицензия за някоя от
дейностите по чл. 39, ал. 1 от ЗЕ преди да е изграден енергийният обект за
осъществяване на тази дейност, към заявлението, освен документите по т. II.2., се
прилагат и:
1. Данни за източниците за финансиране за изграждане на енергийния обект
и доказателства за наличието на тези източници; за наличието на привлечени
средства се представя документ, който гарантира финансирането; за използване на
собствени

средства

за

финансиране

на

проекта

се

представя

решение

на

управителния орган;
2.

Идеен

проект

и/или

технически

проект,

и/или

работен

проект

за

изграждане на енергийния обект, изготвен или одобрен съгласно ЗУТ;
3. Инвестиционен анализ и финансов модел, съдържащи прогнозните цени на
енергията и/или на услугата. Представените финансови модели трябва да отговарят
на следните условия:
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- предвидената ценова структура не може да създава тежести в нарушение
интересите на клиентите чрез необосновано високи стойности на цените;
- поетите от страните рискове да не създават условия за нарушаване
интересите на клиентите;
4. Подробен график със срокове на строителството на енергийния обект,
обвързан с инвестициите по години;
5. Предложение и обосновка на срок за осъществяване на дейността;
6. Предварителен договор с преносното или разпределителното предприятие
за присъединяване към мрежата;
7. Бизнес план, в който да са посочени без ограничение: броят години, за
които е съставен, като годината на издаване на лицензията да е посочена като
нулева; планирани инвестиции, направени инвестиции до представяне на бизнес
плана; прогнозни: структура на капитала, приходи и разходи, производствени и
ремонтни програми и свързаните с тях разходи, възвръщаемост на капитала,
годишни парични потоци, продажби, цени;
8. Оценка на наличния и прогнозния потенциал на ресурса, влезли в сила
административни актове по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната
среда (ЗООС), чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), Закона за
защитените територии (ЗЗТ), Закона за водите (ЗВ), Закона за възобновяемите и
алтернативните източници и биогоривата (ЗВАИБ), когато такива се изискват за
дейността - предмет на лицензията;
9. Описание на територията, на която се иска лицензия за пренос на топлинна
енергия, и заверени копия от утвърдените устройствени схеми и планове на
населеното място;
10. Описание на територията, на която се иска лицензия за пренос през
преносна или газоразпределителна мрежа, и заверени копия от утвърдените
устройствени схеми и планове на населеното място.
В

изменената

и/или

допълнена

лицензия

се

определят

условията

за

изграждане на енергийния обект и срок за започване на лицензионната дейност чрез
този обект.
Преди

започване

на

осъществяването

на

лицензионната

дейност

чрез

енергийния обект, за който е изменена и/или допълнена лицензията, лицензиантът е
длъжен да представи пред Комисията:
1. Документ за въвеждане на строежа в експлоатация, издаден при условията
и по реда на ЗУТ;

85

2.

Данни

за

техническите

и

експлоатационните

характеристики

на

новоизградения обект и на обслужващата го инфраструктура и списък на основните
и спомагателните съоръжения на енергийния обект;
3. Документи, доказващи правото на собственост, съответно ограниченото
вещно право на ползване върху обекта (обектите), чрез които ще се осъществява
лицензионната дейност, заедно със скици и карти на съответните мрежи;
4. Доказателства, че са изпълнени изискванията на нормативната уредба по
околната среда за разрешаване въвеждането в експлоатация и разрешение за
водовземане, когато това се изисква съгласно ЗООС, ЗБР, ЗЗТ и ЗВ;
5. Доказателства за назначения персонал и неговата квалификация, данни за
управленската

и

организационната

структура

на

лицензианта

и

данни

за

числеността и квалификацията на персонала, зает в упражняване на лицензионната
дейност;
6. Актуализирани бизнес план и финансов модел.
Срокът за произнасяне относно започване осъществяването на лицензионната
дейност е един месец.
По искане на лицензианта процедурата по представяне на документи за
вземане на решение за започване осъществяването на лицензионна дейност чрез
енергийния обект може да се извърши след подписване на констативен акт за
установяване на годността за приемане на строежа - Образец 15 съгласно Наредба
№ 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство. В този
случай се представят:
1.

Данни

за

техническите

и

експлоатационните

характеристики

на

новоизградения обект и на обслужващата го инфраструктура и списък на основните
и спомагателните съоръжения на енергийния обект;
2. Документи, доказващи правото на собственост, съответно ограниченото
вещно право на ползване върху обекта (обектите), чрез които ще се осъществява
лицензионната дейност, заедно със скици и карти на съответните мрежи;
3. Доказателства, че са изпълнени изискванията на нормативната уредба по
околната среда за разрешаване въвеждането в експлоатация и разрешение за
водовземане, когато това се изисква съгласно ЗООС, ЗБР, ЗЗТ и ЗВ;
4. Доказателства за назначения персонал и неговата квалификация, данни за
управленската

и

организационната

структура

на

лицензианта

и

данни

за

числеността и квалификацията на персонала, зает в упражняване на лицензионната
дейност;
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5. Актуализирани бизнес план и финансов модел;
6. Констативния акт.
III. Процедури по проекти, които попадат в приложното поле на чл. 12 от
Регламент № 347/2013.
Член 12 от Регламент № 347/2013 предвижда, че ефективно направените
инвестиционни разходи за проекти от общ интерес, които попадат в категориите от
приложение II, точка 1, буква а), б) и г) и точка 2 от Регламент № 347/2013, се
поемат от съответните оператори на преносни системи или от организаторите на
проекта на енергопреносната инфраструктура на държавите-членки, на които
проектът осигурява нетно положително въздействие, и доколкото не се покриват от
такси за претоварване или от други такси, се заплащат от ползвателите на мрежата
посредством тарифите за достъп до мрежата в същите държави-членки.
Правомощията на ДКЕВР по отношение на посочените проекти се изразява във
вземането на координирано решение с останалите национални регулатори
относно разпределянето на инвестиционните разходи за проекта, които ще
бъдат поети от всеки системен оператор, както и за включването на тези разходи в
тарифите за достъп до преносните мрежи в държавите-членки. Това решение се
взема при следните условия:
1. Подаване на инвестиционно искане от организаторите на проекта до
всички заинтересовани национални регулатори във връзка с трансграничното
разпределение на разходите, придружено от следната документация:
а) анализ на разходите и ползите за конкретния проект, съставен въз основа
на методиката, изготвена съгласно член 11 от Регламент № 347/2013, и отчитащ
ползите извън границите на съответната държава- членка;
б) бизнес план за оценка на финансовата жизнеспособност на проекта,
включващ избрания вариант за финансиране, и в случай на проект от общ интерес,
попадащ в категориите от приложение II, точка 2 от Регламент № 347/2013,
резултатите от изпробване на реакцията на пазара; и
в) ако организаторите на проекта се споразумеят, обосновано предложение за
трансгранично разпределение на разходите.
Копие от полученото инвестиционно искане се изпраща на АСРЕ.
2. Срокове за вземане на решение относно разпределяне на инвестиционните
разходи за проекта.
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В рамките на шест месеца от датата, на която последното инвестиционно
искане е получено от съответния национален регулаторен орган, националните
регулаторни органи, след като проведат консултация със съответните организатори
на

проекти,

вземат

координирани

решения

относно

разпределянето

на

инвестиционните разходи за проекта, които ще бъдат поети от всеки системен
оператор, както и за включването на тези разходи в тарифите. Националните
регулаторни органи могат да решат да разпределят само част от разходите или могат
да решат да разпределят разходи за пакет от няколко проекта от общ интерес.
Регулаторните органи незабавно уведомят АСРЕ за разпределението на
разходите, като приложат към уведомлението цялата информация във връзка с
решението. Решението за разпределение на разходите се публикува.
Ако съответните национални регулаторни органи не успеят да постигнат
съгласие относно инвестиционното искане в рамките на шест месеца от датата на
получаване на искането от последния съответен национален регулаторен орган, те
незабавно информират АСРЕ.
В такъв случай или ако бъде подадено съвместно искане от съответните
национални

регулаторни

органи,

решението

по

инвестиционното

искане,

включително относно трансграничното разпределение на разходите по параграф 3,
както и относно начина на отразяване на инвестиционните разходи в тарифите, се
взема от АСРЕ в рамките на три месеца от датата, на която въпросът е повдигнат
пред АСРЕ.
II.5. План на времеви график на процедурите за издаване на разрешения
Виж в III.3. Приложение „Проект на времеви график на процедурите за
издаване на разрешения“ към настоящия Наръчник.

II.6. Законодателство в Република България с отношение към проектите от
общ интерес
II.6.1. Европейско законодателство:
-

Регламент (ЕС) 347/2013 относно указания за трансевропейска енергийна
инфраструктура;

-

Регламент (ЕС) 994/2010 относно мерките за гарантиране на сигурността на
доставките на газ;
II.6.2. Българско национално законодателство:
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-

Закон за енергетиката;

-

Закон за устройство на територията;

-

Закон за опазване на околната среда;

-

Закон за ограничаване изменението на климата;

-

Закон за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) и Правилник за прилагане на ЗОЗЗ;

-

Закон за биологичното разнообразие;

-

Закон за защитените територии;

-

Закон за енергийната ефективност;

-

Закон за енергията от възобновяеми източници;

-

Закон за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Правилник за
прилагане на ЗСПЗЗ;

-

Закон за горите и Правилник за прилагане на Закона за горите (ЗГ);

-

Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на
Република България;

-

Закон за водите;

-

Закон за кадастъра и имотния регистър;

-

Закон за геодезията и картографията;

-

Закон за устройството на Черноморското крайбрежие;

-

Закон за културното наследство;

-

Закон за насърчаване на инвестициите;

-

Закон за държавните помощи;

-

Закон за защита при бедствия;

-

Закон за Държавна агенция „Национална сигурност‖ и Правилник за прилагане на
Закона за ДАНС;

-

Закон за управление на отпадъците;

-

Закон за собствеността;

-

Закон за държавната собственост и Правилник за прилагане на Закона за
държавната собственост;

-

Закон за авторското право и сродните му права;

-

Закон за техническите изисквания към продуктите;
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II.6.3. Подзаконова нормативна уредба в областта на енергетиката:
-

Наредба №6 от 2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране,
изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение,
разпределение и доставка на природен газ, изменена през 2014 г.;

-

Наредба

за

устройството

и

безопасна

експлоатация

на

преносните

и

разпределителни газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за
природен газ (НУБЕПРГСИУПГ), приета с ПМС № 171 от 2004г., изм. през 2014 г.;
-

Наредба № 16 от 9 юни 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти;

-

Наредба № 3 от 9 юни 2004 г. за устройството на електрическите уредби и
електропроводните линии;

-

Наредба № 9 от 9 юни 2004 г. за техническата експлоатация на електрически
централи и мрежи;

-

Наредба № 14 от 15 юни 2005 г. за технически правила и нормативи за
проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство,
преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия;

-

Наредба №1/2013 г. за регулиране на цените на електрическата енергия;

-

Наредба №2/2013 г. за регулиране на цените на природния газ;

-

Наредба №3/2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката;

-

Наредба № 10 от 9.06.2004 г. за реда за въвеждане на ограничителен режим,
временно прекъсване или ограничаване на производството или снабдяването с
електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ;

-

Постановление № 181 на МС от 20.07.2009 г. за определяне на стратегическите
обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност
II.6.4. Подзаконова нормативна уредба по опазване на околната среда:

-

Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху
околната среда;

-

Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и
програми;

-

Наредба № 2 от 5 март 2003 г. за реда за извършване на оценка на въздействието
върху околната среда на националните, регионалните и областните планове и
програми за развитие и устройствените планове и техните изменения;
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-

Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта

на

планове, програми и проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на
опазване на защитените територии;
-

Наредба за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното
предназначение;
II.6.5. Подзаконова нормативна уредба по устройство на територията:

-

Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените
планове (загл. изм. дв, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г.);

-

Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на
отделните видове територии и устройствени зони;

-

Наредба № 9 от 1991 г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в
населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи
обекти;

-

Наредба № 1 от 16 септември 2008 г. за създаването и поддържането на
специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие;

-

Наредба № 9 от 21 март 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на
публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от
регионалните здравни инспекции (загл. изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от
15.02.2011 г.);

-

Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните
проекти"
II.6.6. Подзаконова нормативна уредба по инвестиционното проектиране:

-

Наредба за условията и реда за признаване на правоспособност в областта на
устройственото планиране и инвестиционното проектиране на лица с професионална
квалификация „архитект―, съответно „инженер―, придобита в държава-членка на ЕС,
на Европейското икономическо пространство, в Швейцария и в трети държави;

-

Наредба № 2 за проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в
КИИП, приета от Общото събрание на КИИП, проведено на 01.05.2004 г.;

-

Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и
строителството;

-

Наредба № РД-02-20-25 от 3 декември 2012 г. за условията и реда за издаване на
удостоверение

за

вписване

в

регистъра

на

консултантите

за

оценяване

на
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съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен
надзор;
-

Наредба № 10 от 22 май 2001 г. за регистрация на лицата, упражняващи
технически контрол на конструктивната част на инвестиционните проекти;

-

Наредба № 9 от 22 май 2001 г. за лицензиране на лицата, упражняващи
строителен надзор;

-

Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните
проекти;

-

Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатура на видовите строежи;

-

Наредба № РД-02-20-19 от 29 декември 2011 г. за проектиране на строителните
конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране
на строителни конструкции;

-

Наредба № РД-02-20-2 от 27 януари 2012 г. за проектиране на сгради и
съоръжения в земетръсни райони;

-

Наредба от 13.11.2012г. за управление на строителните отпадъци и за влагане на
рециклиране на строителните материали;

-

Наредба

№

26

за

рекултивация

на

нарушени

терени,

подобряване

на

слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт, обн. ДВ,
бр.89 от 22 октомври 1996 г., изм. ДВ, бр.30 от 22 март 2002 г.;
-

Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на
регионалното развитие и Министерството

на

инвестиционното

проектиране

и

областните управители (приета с ПМС № 175/05.08.1998 г, загл. изм. - ДВ, бр. 99 от
2001 г.,загл. изм. - ДВ, бр. 10 от 2014 г.( на етап одобряване на инвестиционен
проект и издаване разрешение за строеж);
-

Инструкция № 3 от 17 декември 2001 г. за прилагане на раздел IV "Такси по
закона за устройство на територията" от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в
системата на Министерството на регионалното развитие и Министерството на
инвестиционното проектиране и областните управители;

-

Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на
строителните продукти;
II.6.7. Подзаконова нормативна уредба по отношение на имотите:

-

Наредба за оценка на поземлени имоти в горски територии;

-

Наредба № 49 от 5 ноември 2004 г. за поддържане на картата на възстановената
собственост;
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-

Наредба за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното
предназначение (приета с ПМС 261 от 17.10.1996 г. обн. ДВ. бр.90/1996г., последно
изм. ДВ. бр.50 от 1 Юли 2011г.)

-

Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на
земеделските земи (приета с ПМС № 112 от 31.05.2002 г., обн. ДВ, бр.56/2002 г.,
изм. ДВ, бр.10/2004 г., бр 75/2006 г., изм. и доп. бр. 95/2008 г., изм. и доп. ДВ,
бр.35 от 8 май 2012 г.)
II.6.8. Подзаконова нормативна уредба по отношение на кадастър и
геодезия:

-

Наредба № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри (по чл. 31 от ЗКИР);

-

Наредба № 2 от 30 юли 2010 г. за дефиниране, реализация и поддържане на
Българската геодезическа система;
II.6.9. Подзаконова нормативна уредба по опазване на културното
наследство:

-

Наредба № Н-00-0001 от 14.02.2011 г. за извършване на теренни археологически
проучвания, издадена от министъра на културата, обн., ДВ, бр. 18 от 1.03.2011г.;
II.6.10. Подзаконова нормативна уредба за специфични обекти:
II.6.10.1. За издаване на разрешение за строеж в свлачищни райони:

-

Наредба № 1 от 20 януари 1994 г. за геозащитната дейност;

-

Наредба № 12 от 3 юли 2001 г. за проектиране на геозащитни строежи, сгради и
съоръжения в свлачищни райони;

-

Наредба № 4 от 19 февруари 2013 г. за защита на горските територии срещу ерозия
и порои и строеж на укрепителни съоръжения;
II.6.10.2. За издаване на разрешение за строеж за извършване на СМР за
основен

ремонт,

реконструкция,

основно

обновявяне,

преустройства,

реставрация и адаптация, при които се засяга конструкцията на строежа,
във връзка с изискването на чл.148, ал.13 от ЗУТ:
-

Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите;

-

Закон за енергийната ефективност;

-

Наредба № РД-16-1594/ 13.11.2013 г. за обследвне на енергийната ефективност,
сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради;
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-

Наредба № РД-16-301 от 10 март 2014 г. за обстоятелствата, подлежащи на
вписване в регистрите на лицата, извършващи сертифициране на

сгради и

обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, реда за получаване
на информация от регистрите, условията и реда за придобиване на квалификация и
необходимите технически средства за извършване на дейностите по обследване и
сертифициране;
Забележка: По прилагане на нормативната уредба може да се ползва като
ориентир издадения Списък на действащата към 01.01.2014 г. нормативна уредба по
регионално развитие, устройство на територията, геодезия, кадастър, проектиране и
контрол на строителството (обн. БСА бр.1/ 2014 г. и на уеб-страницата на
Министерството на инвестиционното проектиране в секция „Нормативна уредба―,
раздел „Наредби―), както и издадената след тази дата нормативна уредба.
II.7. Информация за заявленията
Министерството на регионалното развитие (МРР)
Информацията за необходимите документи, изискващи се за изпълнение на
предвидените процедури в Закона за устройство на територията (ЗУТ) е описана в
Образците на заявления за всяка административна услуга и в информационите
листове към всяка услуга от Списъка на административните услуги, които
извършва Министерството на регионалното развитие (МРР), публикуван на
уеб-страницата на МРР www.mrrb.government.bg/ в секция „Е-услуги, предоставяни
от МРР“. Процедури. Образци на заявления―.
Министерство на инвестиционното проектиране
Образци

на

заявление

за

одобряване

на

идеен/технически/работен

инвестиционен проект и издаване на разрешение за стоеж, както и приложенията на
документите

към

заявленията

са

публикувани

на

http://www.mip.government.bg/bg/page/37.
Министерството на околната среда и водите (МОСВ)
Информация за провежданите в Министерството на околната среда и водите
(МОСВ) процедури по реда на екологичното законодателство е налична на уебстраницата на МОСВ www.moew.government.bg. Образци на заявления (уведомления
и искания) са

публикувани в секция „Превантивна дейност|ОВОС|Образци на

заявления - ОВОС― (за процедурите по оценка на въздействието върху околната
среда - ОВОС), в секция „Превантивна дейност|Екологична оценки|Образци на
заявления― (за процедурите по екологична оценка - ЕО) и в секция „Природа|Натура
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2000|Образци

на

заявления

и

уведомления―

(за

процедурите

по

оценка

за

издаване

на

съвместимост - ОС).
Образци

на

заявления

за

откриване

на

процедура

за

разрешително по Закона за водите са публикувани в секция „Води|Административни
услуги|Образци на заявления за издаване на разрешителни―.
Министерство на земеделието и храните
Предложенията за утвърждаване на площадка или трасе за проектиране и за
промяна на предназначението на земеделска земя за държавни нужди се правят от
министъра на регионалното развитие за обекти и съоръжения на територията на
повече от една област, от областния управител - за обекти и съоръжения на
територията на съответната област, а за общински нужди - от кмета на съответната
община – чл. 19 от Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ). Заявленията се
подават в свободен текст.
Комисията за земеделските земи по чл. 17, ал. 1, т. 2 от ЗОЗЗ утвърждава
площадки и трасета за изграждане на всякакъв вид обекти върху земеделски земи с
площ над 50 дка, за земеделски земи от първа до четвърта категория или поливни, в
случаите по чл. 19 и когато земята е в землищата на населените места от повече от
една област.
Изпълнителна агенция по горите
Образци на заявления за учредяване право на ползване и промяна на
предназначение на горски територии по реда на Глава трета от Закона за горите са
публикувани на уеб-страницата на ИАГ www.iag.bg/docs/lang/1/cat/8/index
Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК)
Списъкът на предоставяните административни услуги от АГКК, описание за
начините на подаване и предоставяне, необходими документи или информация,
такси и срокове, изтегляне и изпращане на заявление и платежно нареждане, са
публикувани на сайта - www.cadastre.bg; http://kais.cadastre.bg
Министерство на културата
1. За процедурата по чл. 84 от ЗКН – информация на сайта на НИНКН :
http://ninkn.bg в

секция

административни

услуги,

административни

услуги

на

НИНКН, образци на заявления;
2. За процедурата за спасителни теренни археологически проучвания – на
сайта на НАИМ при БАН.
Държавна комисия за енергийно и водно регулиране
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Информацията за необходимите документи, изискващи се за изпълнение на
предвидените процедури в Закона за енергетиката, е описана в Образците на
заявления,

публикувани

на

уеб-страницата

на

ДКЕВР

на

следния

адрес:

http://www.dker.bg/docsbg.php?d=8&subD=26.‖
II.8. Контакти
Национален компетентен орган
Национален

компетентен

орган

е

министърът

на

икономиката

и

енергетиката на Република България
гр. София, ул. „Славянска‖ № 8
тел. централа +359 2 9407001
факс: +359 2 987 2190; +359 2 981 9970
e-docs@mee.government.bg
Председател на Постоянната междуведомствена работна група (РГ) към
Националния компетентен орган е заместник-министърът с ресор Енергийна
политика
гр. София, ул. „Триадица‖ № 8
Секретар на РГ към НКО:
тел. +359 2 9263 326
факс: +359 2 988 57 22
e-mail m.nenkova@mee.government.bg
интернет страница: http://www.mi.government.bg
Министерство на регионалното развитие
интернет страница: www.mrrb.government.bg
гр. София, 1202, Ул. "Св.Св. Кирил и Методий" № 17-19
централа - 02/94 05 900
факс - 02/987 25 17
Министерство на инвестиционното проектиране
интернет страница: http://www.mip.government.bg
София 1000, ул. "Съборна" №1
факс: 02/9046 896
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тел. 02/90-46-825;
e-mail: mip@mip.government.bg
Министерство на околната среда и водите
интернет страница: www.moew.government.bg
Централна сграда: гр. София, п.к.1000, бул. "Мария Луиза" 22
телефон: 02/ 940 6000
деловодство – тел.: 02/ 940 66 10
Министър – тел.: 02/ 940 61 94, факс: 02/ 986 25 33, e-mail:
minister@moew.government.bg
Втора сграда: гр. София, п.к.1000, ул. "У. Гладстон" 67
Министерство на земеделието и храните
гр. София, п.к.1040, бул. ―Христо Ботев‖ № 55
телефон: 02/985 11 383; 02/985 11 384;
факс: 02/981 79 55;
e-mail: Harta Na. Klienta@mzh.government.bg
интернет адрес: www.mzh.government.bg
Изпълнителна агенция по горите
интернет страница: http://www.iag.bg/
гр. София, п.к. 1040, бул. „Христо Ботев― № 55
сграда на Министерство на земеделието и храните, етаж 5
Градски транспорт
спирка: площад Македония
Трамвайна линия: № 1, № 4, №5, №6, №8, № 10, № 12, № 18
спирка: площад Руски паметник
Автобусна линия: № 74
Тролейбусна линия: № 1, №5, №7
Метростанция: Сердика, Опълченска
Деловодство - тел.: 02/ 985 11 512, факс: 02/ 981 37 36
Изпълнителен директор - тел.: 02/ 985 11 503
e-mail: iag@iag.bg
Регистър на независимите оценители с оценителска правоспособност за поземлени
имоти в горски територии: www.ciab-bg.com
Агенция по геодезия, картография и кадастър
интернет страница: http://www.cadastre.bg/
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гр. София, п.к. 1618, кв. "Павлово", ул. "Мусала" 1
Градски транспорт: спирка Павлово
Автобуси: № 260; Трамваи: № 4, №5, №11, №19; Маршрутни таксита: № 22, №10
централа - тел.: 02/ 8188 383, факс: 02/ 9 555 333
Изпълнителен директор - тел.: 02/ 8188 345, факс: 02/ 9 554 540,
e-mail: acad@cadastre.bg
Геокартфонд - тел.: 02/8188 322, e-mail: geokartfond@cadastre.bg
Регистър на правоспособни лица- тел.02/ 8188 305, e-mail: markova.S@cadastre.bg
Министерство на културата
Адрес: София, бул. "Ал. Стамболийски" № 17
факс 02/981 81 45
централа: (+359 2) 940 09 00
Деловодство - (+359 2) 940 08 09; (+359 2) 940 08 59
Официален вход - (+359 2) 940 08 00
Служебен вход - (+359 2) 940 09 01
Главен директор и началник на отдел "Недвижимо наследство"
тел. 02/ 94 00 871, 02/ 94 00 916
Дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства‖
телефон: 02 /9400-938, факс: 02 /9806197
e-mail: u.maleeva@mc.government.bg
НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
София, бул. Лъчезар Станчев № 7, интернет страница http://ninkn.bg ,
контакти към линк : http://ninkn.bg/Contacts.aspx
Национален археологически институт с музей – БАН
1000 София, ул. „Съборна‖ 2
централа: 02 988 24 06
факс: 02 988 24 05
е-mail: naim@naim.bg
Директор: 02 988 24 06 (централа)
Зам.-директори: 02 988 14 73; 02 980 65 12
Научен секретар: 02 980 65 14
Ръководител „Административен отдел‖: 02 986 76 98
Държавна комисия за енергийно и водно регулиране
интернет страница: www.dker.bg
Адрес: София 1000,

98

бул. ―Княз Дондуков‖ No 8-10,
тел. 02/935 96 13,
факс 02/988 87 82
Справки относно ценово регулиране и лицензии:
Електроенергетика – тел.: 02/ 9359 733
Топлоенергетика – тел.: 02/ 9359 650
Природен газ – тел.: 02/ 9359 634
Деловодство – тел.: 02/ 9359 628
dker@dker.bg
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III. Част. Приложения

III.1. Приложения към процедурите за издаване на разрешителни от
Министерството на регионалното развитие (МРР)
I. Приложение: АУ10
1. Наименование на административната услуга:
Разрешаване изработването на устройствени планове и техните изменения
(по чл. 124, ал. 2, чл. 124а, ал. 4, т. 1, чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, § 52, ал. 5 от ПРЗ към
ЗИД на ЗУТ (обн., ДВ, бр. 66 от 2013г.), чл. 52б, ал. 2 и чл. 75, ал.6 от ЗМПВВППРБ)
2. Нормативна уредба по предоставяне на административната услуга:


Чл. 124, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) – За общ
устройствен план (ОУП) на селищно образувание с национално значение и на
общините по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК);



Чл. 124а, ал. 4, т. 1 – За подробен устройствен план (ПУП) за:
а) обекти с обхват повече от една област;
б) обекти с национално значение и/или национални обекти, определени със

закон;


Чл. 135, ал. 3 от ЗУТ – За изменение на действащи устройствени планове в
обхвата по чл. 124, ал. 2 и чл. 124, ал. 4, т. 1 от ЗУТ.



§ 52, ал. 5 от ПЗР на ЗИДЗУТ (обн. ДВ бр. 66 от 2013 г.) - за обектите с
национално значение, определени с акт на Министерския съвет до влизането
в сила на този закон – 26.07.2013г.



Чл. 52б, ал. 2 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища
и пристанищата в Република България (ЗМПВВППРБ) - За изграждане или
разширение на подводни линейни обекти на техническата инфраструктура
върху морското дъно и неговите недра в границите на вътрешните морски
води и териториалното море



Чл. 75, ал. 6 от ЗМПВВППРБ - За изграждане или разширение, както и за
експлоатация на подводни линейни обекти на техническата инфраструктура
върху дъното в българския участък и крайбрежната заливаема ивица на река
Дунав.

3. Процедура по извършване на административната услуга, изисквания и необходими
документи
Процедура:
- Приемане

на

заявление

(образец

по

услуга

АУ10)

и

придружаваща

документация в Центъра за административно обслужване на Министерството на

100

регионалното развитие (МРР) или чрез пощенски/куриерски услуги на адрес: гр.
София 1202, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 17-19;
- Регистриране и обработка на документите съгласно Вътрешните правила за
организацията на деловодната дейност, документооборота и контрола по изпълнение
на задачите в МРР;
- Разглеждане и анализ на искането и придружаващата го документация от
експерти

на

дирекция

„Устройствени

планове,

национална

експертиза,

инфраструктурни проекти и геозащита‖ (УПНЕИПГ) за съответствие с изискванията
на действащата нормативна уредба. При необходимост се изисква становище на
други компетентни дирекции.
 При установени непълноти и пропуски във внесената документация, се
подготвя писмо, с което се връща преписката за отстраняване на недостатъците.
 Всяко допълнително внасяне на документи, се регистрира по съответния ред
съгласно

Вътрешните

правила

за

организацията

на

деловодната

дейност,

документооборота и контрола по изпълнение на задачите в МРР.
 Срокът за произнасяне започва да тече от датата на отстраняване на
нередовностите.
 Подготвяне на заповед на министъра за разрешаване или за отказ и
съгласуване с дирекция „Правна― и с други компетентни дирекции, ако е
необходимо.
 Заповедите за разрешаване по чл. 124а, ал. 5 се издават в едномесечен срок
от постъпване на искането за разрешение, съгласно чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ.
 Заповедите на министъра на регионалното развитие по чл. 124, ал. 2 и чл.
124а, ал. 4, т. 1 се публикуват на интернет страницата на министерството и се
изпращат на съответната община за разгласяване по реда на чл. 124б, ал. 2 - с
обявление, което се поставя на определените за това места в сградата на общината,
района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия предмет на плана, и се публикуват на интернет страницата на общината и в един
местен вестник.
 Заповедите на министъра на регионалното развитие по чл. 124, ал. 2 и 124а,
ал. 4, т. 1 от ЗУТ не подлежат на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.
 Отказите за издаване на разрешение за изработване на устройствен план по
чл. 124а, ал. 5 се дават с мотивирана заповед на министъра на регионалното
развитие в едномесечен срок от постъпване на искането. Отказите се съобщават по
реда на Административнопроцесуалния кодекс и могат да бъдат оспорвани по реда
на чл. 215 от ЗУТ, съгласно чл. 124б, ал. 5 от ЗУТ.
 Заповедта на министъра на регионалното развитие за разрешение за
изработване на изменение на общ или подробен устройствен план в случаите по чл.
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124а, ал. 4, т. 1 от ЗУТ, или за отказ се издава в 14-дневен срок от постъпване на
заявлението, съгласно чл. 135, ал. 3 от ЗУТ.
 При наличие на някое от основанията по чл. 134, ал. 1 и 2 от ЗУТ министърът
на регионалното развитие може да нареди служебно с мотивирано предписание да
се изработи проект за изменение на действащ устройствен план по чл. 124а, ал. 4,
т. 1 от ЗУТ, съгласно чл. 135, ал. 5 от ЗУТ.
 Заповедите на министъра на регионалното развитие по чл. 135, ал. 3 и ал. 5
от ЗУТ, с които се допуска да се изработи проект за изменение на плана, спират
прилагането на действащите устройствени планове в частите, за които се отнасят,
съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ.
Необходими документи:
1. Заявление по образец за услуга № АУ10.
2. Документи, легитимиращи заявителя като заинтересувано лице по смисъла на чл.
124а, ал. 5 от ЗУТ - собственици на поземлени имоти, концесионери, лица, които
имат право да строят в чужд имот по силата на закон, или други лица, определени в
закон.
3. Задание по чл. 125 от ЗУТ, съставено от възложителя, придружено от
информация за съществуващото положение и за действащите за съответната
територия концепции и схеми за пространствено развитие и устройствени планове и
от опорен план, съдържащ основни кадастрални и специализирани данни за
територията.
4. Акт на Министерския съвет за определяне на обекта, за който се изработва
проекта за ПУП/ИПУП, за „обект с национално значение― по смисъла на § 5, т. 62 от
Допълнителните разпоредби на ЗУТ и/или за „национален обект― по смисъла на § 1
от Допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост.
5. Мотиви и доказателства за наличието на обстоятелства, налагащи изменение на
влезли в сила общи и подробни устройствени планове на основание на чл. 134, ал.
1 и 2 от ЗУТ.
6. Съгласуване с Министерство на културата на заданието за изработване на ОУП
или ПУП или на техните изменения за защитени територии за опазване на
културното наследство съгласно чл. 125, ал. 6 от ЗУТ.
7. Становище или решение на МОСВ за определяне на приложимите процедури по
реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за
биологичното разнообразие съгласно чл. 125, ал. 7 от ЗУТ.
8. Скица с предложение за изменение на подробния устройствен план по чл. 135,
ал. 2 от ЗУТ.
9. Писмено съгласие на съответния министър по реда на чл. 39, ал. 3 от ЗУТ за
изменение на подробните устройствени планове за промяна на предназначението на
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урегулирани поземлени имоти, отредени за обекти на образованието, науката,
здравеопазването или културата, както и на спортни обекти и съоръжения, съгласно
чл. 134, ал. 7 от ЗУТ.
10. За ПУП за изграждане или разширение на подводни линейни обекти на
техническата инфраструктура върху морското дъно и неговите недра в границите на
вътрешните морски води и териториалното море по чл. 52а, ал. 1 от ЗМПВВППРБ –
-

Съгласие

на

министъра

на

транспорта,

информационните

технологии

и

съобщенията, министъра на околната среда и водите, министъра на отбраната,
министъра на вътрешните работи, министъра на икономиката и енергетиката и
министъра на културата, съгласно чл. 52б, ал. 2 от ЗМПВВППРБ.
11. За ПУП за изграждане или разширение, както и за експлоатация на подводни
линейни обекти на техническата инфраструктура върху дъното в българския
участък и крайбрежната заливаема ивица на река Дунав, на основание чл. 75, ал. 2
от ЗМПВВППРБ:
-

Съгласие

на

министъра

на

транспорта,

информационните

технологии

и

съобщенията, министъра на околната среда и водите, министъра на отбраната,
министъра на вътрешните работи, министъра на икономиката и енергетиката и
министъра на културата, съгласно чл. 52б, ал. 2 от ЗМПВВППРБ, във връзка с чл.
75, ал. 6 от ЗМПВВППРБ;
- Споразумение между правителствата на Република България и Румъния за
прокарването на подводни и въздушни кабели и тръбопроводи между двете страни,
съгласно чл. 80., ал. 1 от ЗМПВВППРБ;
- Споразумение между правителствата на Република България и Румъния за
изграждане на хидротехническите съоръжения, свързващи двата бряга на река
Дунав, съгласно чл. 80., ал. 2 от ЗМПВВППРБ.
12. Разрешение на Министерството на отбраната и Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията за изграждане на хидротехнически и
навигационни съоръжения от други ведомства, съгласно чл. 61, ал. 4 от ЗМПВВППРБ.
4. Образци документи, които се попълват за предоставяне на услугата:
Заявление по образец за услуга № АУ10
5. Срок на действие на разрешението:
Без срок – до одобряване на проекта за устройствен план.
6. Такси: Без такса.
II. Приложение: АУ11
1. Наименование на административната услуга:
Приемане от националния експертен съвет по устройство на територията и
регионалната политика (НЕСУТРП) на проект зая общ устройствен план

103

(ОПУ) или за изменение на ОУП (ИОУП) и на специфични правила и
нормативи (СПН) към ОУП и ИОУП, с които се допускат отклонения от
правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони (чл. 127, ал. 10 от ЗУТ, чл. 19, ал. 3 от ЗУЧК, чл. 136, ал. 1 от
ЗУТ, чл. 13, ал. 3 от ЗУТ)
2. Нормативна уредба по предоставяне на административната услуга:


Чл. 127, ал. 10 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) - за проекти за
ОУП/ИОУП на селищни образувания с национално значение.



Чл. 19, ал.3 от ЗУЧК - за проекти за ОУП/ИОУП за Черноморските общини.



Чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 127, ал. 10 от ЗУТ - за проекти за ИОУП на
селищни

образувания

с

национално

значение

и

за

териториите

на

Черноморските общини.


Чл. 13, ал. 3 от ЗУТ - за СПН към ОУП/ИОУП за допускане на отклонения от
правилата и нормативите, определени с Наредба № 7 от 2003г. за правила и
нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени
зони.

3.

Процедура

по

извършване

на

административната

услуга,

изисквания

и

необходими документи
Процедура:


Приемане на заявление (образец по услуга АУ11) и придружаващата го
документация в Центъра за административно обслужване на Министерството
на регионалното развитие (МРР) или чрез пощенски/куриерски услуги на
адрес: гр. София 1202, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" 17-19;



Регистриране и обработка на документите съгласно Вътрешните правила за
организацията на деловодната дейност, документооборота и контрола по
изпълнение на задачите в МРР;



Разглеждане и анализ на заявлението и придружаващата го документация от
експерти на

дирекция „Устройствени планове, национална

инфраструктурни

проекти

и

геозащита‖

(УПНЕИПГ)

за

експертиза,

съответствие

с

изискванията на действащата нормативна уредба и преценка за наличие на
необходимите условия за разглеждане на проекта за ОУП/ИОУП от НЕСУТРП.


При установени непълноти и пропуски във внесената документация, се
подготвя

писмо,

с

което

се

връща

преписката

за

отстраняване

на

недостатъците.


Всяко допълнително внасяне на документи, се регистрира по съответния ред
съгласно Вътрешните правила за организацията на деловодната дейност,
документооборота и контрола по изпълнение на задачите в МРР.
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Срокът за произнасяне започва да тече от датата на отстраняване на
нередовностите.



Подготовка на заседание на НЕСУТРП – заповед за състав на НЕСУТРП,
връчване на заповедта и уведомяване на заинтересуваните централни и
териториални

администрации,

ведомства,

контролни

органи.

Избор

на

рецензенти по преценка.


Произнасяне на компетентните дирекции в МРР и на заинтересованите
инстанции с писмени становища по проекта за ОУП/ИОУП.



След провеждане на заседанието на НЕСУТРП, секретарят на съвета изготвя
протокол, който се предоставя на състава на съвета за подпис. Подписаният
протокол се утвърждава от министъра на РР, след което се предоставя на
вносителя за изпълнение на решенията на съвета.



СПН към ОУП/ИОУП се приемат от НЕСУТРП по предложение на органа,
компетентен да одобри плана. Решенията на съвета се утвърждават от
министъра на регионалното развитие. СПН се одобряват от компетентния
орган едновременно с одобряването на плана и са неразделна част от него,
съгласно чл. 13, ал. 13., ал. 3 от ЗУТ.

Необходими документи:
1. Заявление по образец за услуга № АУ11.
2. Задание по чл. 125 от ЗУТ, придружено с писмено становище за съгласуване с
Министерство на културата за защитени територии за опазване на културното
наследство и становище или решение за определяне на приложимите процедури по
реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичната
разнообразие, съгласно чл. 125, ал. 6 и ал. 7от ЗУТ;
3. Опорен план;
4. Експертизи и проучвания по чл. 103, ал. 6 от ЗУТ, в т.ч. при необходимост –
експертиза по Закона за защита при бедствия за изследване, анализ, оценка и
прогнозиране на рисковете от бедствия и определени от съответните басейновите
дирекции местоположение и обхват на крайбрежните заливаеми ивици на реките, в
които не се разрешава ново строителство съгласно Закона за водите.
5. Проект за ОУП/ИОУП;
6. Решение на общинския съвет за съгласуване на проекта за ОУП на селищни
образувания с национално значение, съгласно чл. 127, ал. 10 от ЗУТ;
7.

Предложение

на

общинския

съвет

за

приемане

на

ОУП

за

община

по

Черноморското крайбрежие, съгласно чл. 19, ал. 2 от ЗУЧК;
8. Документи от проведено от възложителя обществено обсъждане на проекта за
ОУП/ИОУП, съгласно чл. 127, ал. 1 от ЗУТ.
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9. Документи за съгласуване на проекта за ОУП/ИОУП със заинтересуваните
централни

и

териториални

администрации,

а

при

необходимост

-

и

със

специализираните контролни органи и експлоатационните дружества, съгласно чл.
127, ал. 2 от ЗУТ - необходимите актове, издадени при условията, по реда и в
сроковете, определени в специален закон, в т.ч. по Закона за културното
наследство, Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното
рознообразие и др., и писмени становища на заинтересуваните ведомства.
10. Разрешение от Министерския съвет или от общинския съвет за промяна на
предназначението на територии и поземлени имоти, съгласно чл. 62а, ал. 3 от ЗУТ за проекти за ИОУП, с които се променя предназначението на територии и
поземлени имоти, предвидени в действащия общ устройствен план на урбанизирана
територия с население над 10 000 жители за озеленени площи, които не са
реализирани, за изграждане на елементи на техническата инфраструктура.
11. Предложения за СПН към ОУП/ИОУП за допускане на отклонения от правилата и
нормативите, определени с Наредба № 7 от 2003г. за правила и нормативи за
устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
4. Образци на документи, които се попълват за предоставяне на услугата:


Заявление по образец за услуга № АУ11

5. Срок на действие на решението на НЕСУТРП:
Без срок – до одобряване на проекта за ОУП/ИОУП.
6. Такси: Без такса.
III. Приложение: АУ12
1. Наименование на административната услуга:
Одобряване на общ устройствен план (ОПУ) или на изменение на ОУП
(ИОУП) за селищно образувание с национално значение или на община по
Черноморското кройбрежие, и на специфични правила и нормативи (СПН)
към

ОУП/ИОУП,

с

които

се

допускат

отклонения

от

правилата

и

нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствени
зони (чл.127, ал.10от ЗУТ, чл. 19, ал. 3 от ЗУЧК,чл.136, ал. 1 от ЗУТ, чл.13, ал.3 от
ЗУТ)
2. Правно основание:


Чл.127, ал.10 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) - за проекти за
ОУП/ИОУП на селищни образувания с национално значение.



Чл. 19, ал. 3 от ЗУЧК – за проекти за ОУП/ИОУП за община по Черноморско
токрайбрежие.
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Чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 127, ал. 10 от ЗУТ - за проекти за ИОУП за
селищно образувание с национално значение и за община по Черноморското
крайбрежие.



Чл.13, ал.3 от ЗУТ - за СПН към ОУП/ИОУПза допускане на отклонения от
правилата и нормативите, определени с Наредба № 7 от 2003г. за правила и
нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени
зони.

3.

Процедура

по

извършване

на

административната

услуга,

изисквания

и

необходими документи
Процедура:
- Приемане на заявление (образец по услуга АУ12) и придружаващата го
документация в Центъра за административно обслужване на Министерството на
регионалното развитие (МРР) или чрез пощенски/куриерски услуги на адрес: гр.
София 1202, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" 17-19;
- Регистриране и обработка на документите съгласно Вътрешните правила за
организацията

на

деловодната

дейност,

документооборота

и

контрола

по

изпълнение на задачите в МРР;
- Разглеждане и анализ на заявлението и придружаващата го документация от
експерти

на

дирекция

„Устройствени

планове,

национална

експертиза,

инфраструктурни проекти и геозащита‖ (УПНЕИПГ) за съответствие с изискванията
на действащата нормативна уредба, изпълнение на решенията на НЕСУТРП за
приемане на проекта за ОУП/ИОУП и/или на СПН към ОУП/ИОУП и преценка за
наличие на необходимите условия за одобряване на проекта за ОУП/ИОУП и/или на
СПН към ОУП/ИОУП.
- При установени непълноти и пропуски във внесената документация, се подготвя
писмо, с което се връща преписката за отстраняване на недостатъците.
- Всяко допълнително внасяне на документи, се регистрира по съответния ред
съгласно

Вътрешните

правила

за

организацията

на

деловодната

дейност,

документооборота и контрола по изпълнение на задачите в МРР.
-

Срокът

за

произнасяне

започва

да

тече

от

датата

на

отстраняване

на

нередовностите.
- Заповедта на министъра на регионалното развитие за одобряване на проекта за
ОУП/ИОУП и/или за СНП към ОУП/ИОУП се обнародва в „Държавен вестник―,
съгласно чл. 127, ал. 10 от ЗУТ.
- Общите устройствени планове, одобрени от министъра на регионалното развитие,
се публикуват в интернет-страниците на Министерството на регионалното развитие
и на съответната община.
Необходими документи:
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1. Когато проектът е приет от НЕСУТРП по административна услуга № АУ11:
- Протокол от заседание на НЕСУТРП за приеманена проекта за ОУП/ИОУП
и/или на СПН към ОУП/ИОУП;
- Документите, които се изискватдопълнително с протокола от заседанието на
НЕСУТРП, или по които са извършени промени във връзка с изпълнение на
решенията на НЕСУТРП.
2. Когато проектът се внася за одобряване без да е проведена самостоятелна
процедура за приемане от НЕСУТРП, се прилагат документите, които се изискват за
извършване на административна услуга № АУ11.
4. Образци документи, които се попълват за предоставяне на услугата


Заявление по образец по услуга №АУ12

5. Срок на действие на ОУП: До приемане на нов или изменение на действащия ОУП
6. Такси: Без такса.
IV. Приложение: АУ13
1. Наименование на административната услуга:
Приемане от Националния експертен съвет по устройство на територията и
регионалната политика (НЕСУТРП) на проект за подробен устройствен план
(ПУП или на изменение на ПУП), и на специфични правила и нормативи
(СПН) към ПУП/ИПУП, с които се допускат отклонения от правилата и
нормативите за устройство на отделни видове територии и устройствени
зони (чл. 128, ал. 12, т. 2, чл. 129, ал. 4, чл. 136, ал. 1 от ЗУТ, § 52, ал.1 и 5 от ПЗР
към ЗИД на ЗУТ (обн. ДВ бр.66 от 26.07.2013 г.) чл. 52б, ал. 4, чл. 75, ал. 6, чл.
112д, ал. 5 и чл. 112е, ал. 4 от ЗМПВВППРБ, и чл. 13, ал. 3 от ЗУТ)
2. Правно основание:


Чл. 128, ал. 12, т. 2 от ЗУТ - за проекти за ПУП/ИПУП за обекти с:
а) обхват повече от една област;
б) национално значение и/или национални обекти, определени със закон, или

с акт на Министерския съвет, издаден до влизане в сила на ЗИД на ЗУТ (обн., ДВ, бр.
66 от 2013г.), съгласно § 52, ал. 5 от този закон;


Чл. 129, ал. 4 от ЗУТ – за проект за ПУП/ИПУП - парцеларен план за
републикански път, железопътна магистрала или железопътна линия I или II
категория;



§ 52, ал.1 от Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение
и допълнение на ЗУТ, обн. ДВ бр.66 от 26.07.2013 г. - за започнатите
производства

по

изработване и одобряване на

подробни устройствени

планове или на техните изменения от компетентността на министъра на
регионалното развитие .
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Чл. 52б, ал. 4 от ЗМПВВППРБ - за проект за ПУП/ИПУП за изграждане или
разширение на подводни линейни обекти на техническата инфраструктура
върху морското дъно и неговите недра в границите на вътрешните морски
води и териториалното море.



Чл. 75, ал. 6 във връзка с чл. 52б, ал. 4 от ЗМПВВППРБ - за проект за
ПУП/ИПУП за изграждане или разширение, както и за експлоатация на
подводни линейни обекти на техническата инфраструктура върху дъното в
българския участък и крайбрежната заливаема ивица на река Дунав.



Чл. 112д, ал. 5 от ЗМПВВППРБ - за проекти за ПУП/ИПУП за изграждане на
ново или разширение на съществуващо пристанище - рибарско пристанище
по чл. 107, яхтено пристанище по чл. 108, пристанище със специално
предназначение по чл. 109 или на специализирани пристанищни обекти по
чл. 111а, ал. 1 и чл. 111б, ал. 1 от ЗМПВВППРБ.



Чл.112е, ал.4 от ЗМПВВППРБ - за проекти за ПУП/ИПУП за изграждане или
разширение на рибарско пристанище по чл. 107 от ЗМПВВППРБ

или на

специализиран пристанищен обект по чл. 111а от ЗМПВВППРБ, както и
свързаните с тях брегозащитни съоръжения за предпазване от вредното
въздействие на водите.


Чл. 13, ал. 3 от ЗУТ - за СПН към ПУП/ИПУП за допускане на отклонения от
правилата и нормативите, определени с Наредба № 7 от 2003г. за правила и
нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

3. Процедура по извършване на административната услуга, изисквания и
необходими документи
Процедура:
- Приемане на заявление (образец по услуга АУ13) и придружаваща документация в
Центъра за административно обслужване на Министерството на регионалното
развитие (МРР) или чрез пощенски/куриерски услуги на адрес: гр. София 1202, ул.
"Св. Св. Кирил и Методий" 17-19;
- Регистриране и обработка на документите съгласно Вътрешните правила за
организацията на деловодната дейност, документооборота и контрола по изпълнение
на задачите в МРР;
- Разглеждане и анализ на искането и придружаващата го документация от експерти
на дирекция „Устройствени планове, национална експертиза, инфраструктурни
проекти и геозащита‖ (УПНЕИПГ) за съответствие с изискванията на действащата
нормативна уредба и преценка за наличие на необходимите условия за разглеждане
на проекта за ПУП/ИПУП от НЕСУТРП.
- При установени непълноти и пропуски във внесената документация, се подготвя
писмо, с което се връща преписката за отстраняване на недостатъците.
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- Всяко допълнително внасяне на документи, се регистрира по съответния ред
съгласно

Вътрешните

правила

за

организацията

на

деловодната

дейност,

документооборота и контрола по изпълнение на задачите в МРР.
-

Срокът

за

произнасяне

започва

да

тече

от

датата

на

отстраняване

на

нередовностите.
- Подготовка на заседание на НЕСУТРП – заповед за състав на НЕСУТРП, връчване на
заповедта

и

уведомяване

на

заинтересуваните

централни

и

териториални

администрации, ведомства, контролни органи. Избор на рецензенти по преценка.
- Произнасяне на компетентните дирекции в МРР и на заинтересованите инстанции с
писмени становища по проекта за ОУП/ИОУП.
- След провеждане на заседанието на НЕСУТРП, секретарят на съвета изготвя
протокол, който се предоставя на състава на съвета за подпис. Подписаният
протокол се утвърждава от министъра на регионалното развитие, след което се
предоставя на вносителя за изпълнение на решенията на съвета.
- СПН към ПУП/ИПУП се приемат от НЕСУТРП по предложение на органа,
компетентен да одобри плана. Решенията на съвета се утвърждават от министъра на
регионалното развитие. СПН се одобряват от компетентния орган едновременно с
одобряването на плана и са неразделна част от него, съгласно чл. 13, ал. 13., ал. 3
от ЗУТ.
Необходими документи:
1. Заявление по образец за услуга № АУ13.
2. Задание за изработване на ПУП/ИПУП по чл. 125 от ЗУТ, придружено с писмено
становище за съгласуване с Министерство на културата за защитени територии за
опазване на културното наследство и становище или решение за определяне на
приложимите процедури по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона
за биологичната разнообразие, съгласно чл. 125, ал. 6 и ал. 7 от ЗУТ;
3. Проучвания и експертизи по чл. 103, ал. 6 от ЗУТ, в т.ч. при необходимост –
експертиза по Закона за защита при бедствия за изследване, анализ, оценка и
прогнозиране на

рисковете от бедствия,

както и становища

от съответните

басейновите дирекции за местоположението и обхвата на крайбрежните заливаеми
ивици на реките, в които не се разрешава ново строителство съгласно Закона за
водите.
4. Заверени копия от разрешения за строеж, които не са загубили правното си
действие съгласно чл. 125, ал. 5 от ЗУТ и съгласие на възложителите на строежи с
проекта за ПУП/ИПУП да се промени застрояването, засегнатите лица при промяна в
застрояването, за което има действащо разрешение за строеж, съгласно чл. 125, ал.
5 от ЗУТ.
5. Проект за ПУП/ИПУП;
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6. Предложение за СПН към ПУП/ИПУП за допускане на отклонения от правилата и
нормативите, определени с Наредба № 7 от 2003г. за правила и нормативи за
устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
7. Документи за съгласуване на проекта за ПУП/ИПУП със заинтересуваните
централни

и

териториални

администрации,

а

при

необходимост

-

и

със

специализираните контролни органи и експлоатационните дружества, съгласно чл.
128, ал. 6 във връзка с чл. 127, ал. 2 от ЗУТ - необходимите актове, издадени при
условията, по реда и в сроковете, определени в специален закон, в т.ч. по Закона за
културното

наследство,

Закона

за

опазване

на

околната

среда,

Закона

за

биологичното разнообразие, Закона за опазване на земеделските земи, Закона за
горите, Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата
на Република България и др., съгласуване от администрацията, управляваща пътя за
изграждане или реконструкция на пътни кръстовища, възли и пътни връзки за
свързване на общински и частни пътища с републикански пътища и на прилежащи
територии с републиканските пътища, писмени становища на заинтересуваните
ведомства, и др.
8. Разрешение от Министерския съвет или от общинския съвет за промяна на
предназначението на територии и поземлени имоти, съгласно чл. 62а, ал. 3 от ЗУТ за проекти за ИПУП, с които се променя предназначението на територии и поземлени
имоти, предвидени в действащия общ устройствен план на урбанизирана територия с
население над 10 000 жители за озеленени площи, които не са реализирани, за
изграждане на елементи на техническата инфраструктура, вкл. документи от
проведено от възложителя обществено обсъждане на проекта за ПУП/ИПУП, съгласно
чл. 127, ал. 1, във връзка с чл. 62а, ал. 3 от ЗУТ.
9. Писмено съгласие на съответния министър по реда на чл. 39, ал. 3 от ЗУТ за
изменение на подробен устройствен план за промяна на предназначението на
урегулирани поземлени имоти, отредени за обекти на образованието, науката,
здравеопазването или културата, както и на спортни обекти и съоръжения, съгласно
чл. 134, ал. 7 от ЗУТ.
10. Документи, удостоверяващи съобщаването по чл. 128, ал. 12 от ЗУТ във връзка с
чл. 128, ал. 1, ал. 2, ал. 3 от ЗУТ (с изкл. на случаите по чл. 128, ал. 13 от ЗУТ).
11.

Протокол

и

решение

на

Общинския

експертен

съвет

по

устройство

на

територията за приемане на проекта за ПУП/ИПУП заедно с постъпилите възражения,
предложения и искания. съгласно чл. 128, ал. 7 от ЗУТ.
12. Справка за картотекираната растителност и геодезическо заснемане, заверени от
общинските органи по озеленяване, придружаваща

проекта

за ПУП/ИПУП, с

изключение на проектите за парцеларни планове за обектите на техническата
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инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, съгласно чл. 63, ал.
4 от ЗУТ,
13. Акт на Министерския съвет за определяне на обекта, за който се изработва
проекта за ПУП/ИПУП, за „обект с национално значение― по смисъла на § 5, т. 62 от
Допълнителните разпоредби на ЗУТ и/или за „национален обект― по смисъла на § 1
от Допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост.
14. За ПУП за обекти по ЗМПВВППРБ – съгласуване с Изпълнителна агенция „Морска
администрация―,

Държавно

предприятие

„Пристанищна

инфраструктура―

и

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав― във връзка с
навигационното осигуряване на корабоплаването по чл. 61, чл. 83 и чл. 84 от
ЗМПВВППРБ, или с Министерство на отбраната, когато навигационното осигуряване
на корабоплаването е възложено на него.
15. За ПУП за изграждане или разширение на подводни линейни обекти на
техническата инфраструктура върху морското дъно и неговите недра в границите на
вътрешните морски води и териториалното море по чл. 52а, ал. 1 от ЗМПВВППРБ:
- Разрешение от министъра на регионалното развитие, съгласувано с министъра на
транспорта, информационните технологии и съобщенията, министъра на околната
среда и водите, министъра на отбраната, министъра на вътрешните работи,
министъра на икономиката и енергетиката и министъра на културата, за изработване
на проекта за ПУП/ИПУП, съгласно чл. 52б, ал. 2 от ЗМПВВППРБ;
- Съгласуване на проекта за ПУП/ИПУП с лицата по чл. 8 от Кодекса на търговското
корабоплаване, съгласно чл. 52б, ал. 3 от ЗМПВВППРБ.
16. За ПУП за изграждане или разширение, както и за експлоатация на подводни
линейни обекти на техническата инфраструктура върху дъното в българския участък
и крайбрежната заливаема ивица на река Дунав, на основание чл. 75, ал. 2 от
ЗМПВВППРБ:
- Разрешение от министъра на регионалното развитие, съгласувано с министъра на
транспорта, информационните технологии и съобщенията, министъра на околната
среда и водите, министъра на отбраната, министъра на вътрешните работи,
министъра на икономиката и енергетиката и министъра на културата, за изработване
на проекта за ПУП/ИПУП, съгласно чл. 52б, ал. 2 от ЗМПВВППРБ, във връзка с чл. 75,
ал. 6 от ЗМПВВППРБ;
- Споразумение между правителствата на Република България и Румъния за
прокарването на подводни и въздушни кабели и тръбопроводи между двете страни,
съгласно чл. 80., ал. 1 от ЗМПВВППРБ;
- Споразумение между правителствата на Република България и Румъния за
изграждане на хидротехническите съоръжения, свързващи двата бряга на река
Дунав, съгласно чл. 80., ал. 2 от ЗМПВВППРБ.
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17. За ПУП/ИПУП за изграждане на ново или разширение на съществуващо рибарско
пристанище по чл. 107 от ЗМПВВППРБ, или на яхтено пристанище по чл. 108 от
ЗМПВВППРБ, или на пристанище със специално предназначение по чл. 109 от
ЗМПВВППРБ, или на специализирани пристанищни обекти по чл. 111а, ал. 1 и чл.
111б, ал. 1 от ЗМПВВППРБ, на основание чл. 112д, ал. 5 от ЗМПВВППРБ.
-

съгласуване

с

министъра

на

транспорта,

информационните

технологии

и

съобщенията, а за обектите по чл. 111а, ал. 1 от ЗМПВВППРБ и с министъра на
земеделието и храните.
18. Разрешение на Министерството на отбраната и Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията за изграждане на хидротехнически и
навигационни съоръжения от други ведомства, съгласно чл. 61, ал. 4 от ЗМПВВППРБ.
4. Образци документи, които се попълват за предоставяне на услугата


Заявление по образец за услуга № АУ13

5. Срок на действие на ПУП: До приемане на нов ПУП или изменение на действащия
ПУП.
6. Такси: Без такса.
V. Приложение: АУ14
1. Наименование на административната услуга:
Одобряване на проект на подробен устройствен план

(ПУП) или на

изменение на ПУП (ИПУП), и на специфични правила и нормативи (СПН)
към ПУП/ИПУП, с които се допускат отклонения от правилата и нормативите
за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (Чл.
129,ал. 3, т.2 и ал. 4 от ЗУТ, чл.136, ал.1 от ЗУТ, § 52, ал.1 и 5 от ПЗР към ЗИД на
ЗУТ (обн. ДВ бр.66 от 26.07.2013 г.), чл.52б, ал.4,чл.75, ал.6, чл.112д, ал.5,
чл.112е, ал.4 от ЗМПВВППРБ, чл.13, ал.3 от ЗУТ)
2. Правно основание:


Чл. 129,ал. 3, т. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) – проект за
ПУП/ИПУП за обекти с:
а) обхват повече от една област;
б) национално значение и/или национални обекти, определени със закон или

с акт на Министерския съвет, издаден до влизане в сила на ЗИД на ЗУТ (обн., ДВ, бр.
66 от 2013г.), съгласно § 52, ал. 5 от този закон.


Чл. 129,ал. 4 от ЗУТ – за проект за ПУП/ИПУП – парцеларен план за
републикански път, железопътна магистрала или железопътна линия І и ІІ
категория.



§ 52, ал.1 от Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение
и допълнение на ЗУТ, обн. ДВ бр.66 от 26.07.2013 г. - за започнатите
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производства

по

изработване и одобряване на

подробни устройствени

планове или на техните изменения от компетентността на министъра на
регионалното развитие.


Чл.52б,

ал.4

от

ЗМПВВППРБ–проект

за

ПУП/ИПУП

за

изграждане

или

разширение на подводни линейни обекти на техническата инфраструктура
върху морското дъно и неговите недра в границите на вътрешните морски
води и териториалното море.


Чл.75, ал.6 във връзка с чл. 52б, ал. 4 от ЗМПВВППРБ –проект за ПУП/ИПУП
за изграждане или разширение, както и за експлоатация на подводни
линейни обекти на техническата инфраструктура върху дъното в българския
участък и крайбрежната заливаема ивица на река Дунав.



Чл.112д, ал.5 от ЗМПВВППРБ–проект за ПУП/ИПУП за изграждане на ново или
разширение

на

съществуващо

рибарско

пристанище

по

чл.

107

от

ЗМПВВППРБ, яхтено пристанище по чл.108 от ЗМПВВППРБ, пристанище със
специално предназначение по чл.109 от ЗМПВВППРБ, или на специализиран
пристанищен обект по чл.111а, ал.1 и чл.111б, ал.1 от ЗМПВВППРБ.


Чл.112е, ал.4 от ЗМПВВППРБ - проект за ПУП/ИПУП за изграждане или
разширение на рибарско пристанище по чл. 107 от ЗМПВВППРБ

или на

специализиран пристанищен обект по чл. 111а от ЗМПВВППРБ, както и
свързаните с тях брегозащитни съоръжения за предпазване от вредното
въздействие на водите.


Чл.13, ал.3 от ЗУТ- проект за СПН към ПУП/ИПУП за допускане на отклонения
от правилата и нормативите, определени с Наредба № 7 от 2003г. за правила
и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени
зони.

3.

Процедура

по

извършване

на

административната

услуга,

изисквания

и

необходими документи
Процедура:
- Приемане на заявление (образец за

услуга АУ14) и

придружаващата го

документация в Центъра за административно обслужване на Министерството на
регионалното развитие (МРР) или чрез пощенски/куриерски услуги на адрес: гр.
София 1202, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" 17-19;
- Регистриране и обработка на документите съгласно Вътрешните правила за
организацията

на

деловодната

дейност,

документооборота

и

контрола

по

изпълнение на задачите в МРР;
- Разглеждане и анализ на заявлението и придружаващата го документация от
експерти

на

дирекция

„Устройствени

планове,

национална

експертиза,

инфраструктурни проекти и геозащита‖ (УПНЕИПГ) за съответствие с изискванията
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на действащата нормативна уредба и преценка за наличие на необходимите
условия за одобряване на проекта за ПУП/ИПУП и на СПН към ПУП/ИПУП.
- Проверка за изпълнение на решенията на НЕСУТРП за приемане на проекта за
ПУП/ИПУП и на СПН към ПУП/ИПУП, когато е проведена самостоятелна процедура за
административна услуга № АУ13. Когато не е проведена самостоятелна процедура
за приемане на проекта от НЕСУТРП се провежда процедурата по административна
услуга №АУ13.
- При установени непълноти и пропуски във внесената документация, се подготвя
писмо, с което се връща преписката за отстраняване на недостатъците.
- Всяко допълнително внасяне на документи, се регистрира по съответния ред
съгласно

Вътрешните

правила

за

организацията

на

деловодната

дейност,

документооборота и контрола по изпълнение на задачите в МРР.
-

Срокът

за

произнасяне

започва

да

тече

от

датата

на

отстраняване

на

нередовностите.
- Заповедта на министъра на регионалното развитие за одобряване на проекта за
ПУП/ИПУП и за СНП към ПУП/ИПУП се обнародва в „Държавен вестник―, съгласно
чл. 129, ал. 3 и ал. 4 от ЗУТ.
- Заповедта на министъра на регионалното развитие за одобряване на ПУП за
одобряване на устройствените планове по този закон влизат в сила:
1. от датата на одобряването, когато не подлежат на обжалване;
2. след изтичането на срока за обжалване, ако не са били обжалвани;
3.от датата на потвърждаването им от съда.
Когато решението или заповедта за одобряване на подробен устройствен план са
обжалвани, те влизат в сила по отношение на частта от плана, която е извън
предмета на жалбите.
Необходими документи:


Когато проектът е приет от НЕСУТРП по административна услуга № АУ13:
- Протокол от заседание на НЕСУТРП за приемане на проекта за ПУП/ИПУП и

на СПН към ПУП/ИПУП;
- Документите, които се изискват допълнително с протокола от заседанието на
НЕСУТРП, или по които са извършени промени във връзка с изпълнение на
решенията на НЕСУТРП.


Когато проектът се внася за одобряване без да е проведена самостоятелна
процедура за приемане от НЕСУТРП, се прилагатд окументите, които се
изискват за извършване на административна услуга № АУ13.

4. Образци документи, които се попълват за предоставяне на услугата


Заявление по образец по услуга № АУ14
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5. Срок на действие на ПУП: До приемане на нов ПУП или изменение на действащия
ПУП.
6.Такси: Без такса.

VI. Приложение: АУ16
1. Наименование на административната услуга:
Справка по регистър на свлачищните райони
2. Нормативна уредба по предоставянето на административната услуга


Закон за устройство на територията - чл. 95, ал. 2;

3. Процедура

по

предоставяне

на

административната

услуга,

изисквания

и

необходими документи


Условия и предпоставки за упражняване на правото:


Всеки собственик/ци или упълномощено/и по съответния законов ред
за това лице/а може да внесе/ат искане за извършване на справка за
съответния имот.



Необходими документи и адресат на волеизявлението/компетентен орган

1. Заявление до Министерството на регионалното развитие с посочване на
имота/имотите, за който/които се иска информация.
2. Документ за собственост.
3. Схеми, скици и др. по желание на вносителя за идентифициране на
имота/имотите.


Вътрешен ход на процедурата:
-

Приемане на заявление за справка с придружаващите го документи –

документ за собственост, скици, схеми и др., които идентифицират площадката в
Центъра за административно обслужване на Министерството на регионалното
развитие или чрез пощенски/куриерски услуги на адрес: гр. София 1202, ул. "Св.
Св. Кирил и Методий" 17-19;
-

Регистриране и обработка на документите;

-

Разглеждане, проучване на образуваната преписка от експерти на

дирекция „Устройствени проекти, национална експертиза, инфраструктурни проекти
и геозащита‖;
-

Събиране

и

синтезиране

на

конкретни

данни

за

посочения/те

имот/имоти или изискване на конкретна информация от съответното геозащитно
дружество, което поддържа Регистъра на свлачищата;
-

Изготвяне и изпращане на писмен отговор на посочения от заявителя

адрес за кореспонденция;
-

Срокът на отговор е 1 месец.
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МРР предоставя в синтезиран вид наличната информация за свлачищни
проявления или липсата на данни за такива за посочения имот/имоти.

4. Образци на документи, които се попълват за предоставяне на административната
услуга


Образец на заявление за административна услуга (общ) или искане свободен
текст.

5. Срок на действие на индивидуалния административен акт


Няма характер на индивидуален административен акт

6. Такси – Няма.
VII. Приложение: АУ17
1. Наименование на административната услуга:
Издаване на предварителни разрешения за геозащитни мерки и дейности и
за строителство на сгради и съоръжения в свлачищни райони
2. Нормативна уредба по предоставянето на административната услуга


Закон за устройство на територията - чл. 96, ал. 3 и ал. 4;



Правилник за документооборота в Министерството на регионалното развитие

 Указателно писмо № 91-00-117/05.09.2013г. на министъра на регионалното
развитие.
3. Процедура

по

предоставяне

на

административната

услуга,

изисквания

и

необходими документи
Вътрешен ход на процедурата:


Подаване на заявление с придружаващите го документи от адресата в
Центъра за административно обслужване на Министерството на регионалното
развитие или чрез пощенски/куриерски услуги на адрес: гр. София 1202 ул.
„Св. Св. Кирил и Методий‖ 17-19;



Получаване, регистриране и обработка на документите съгласно Правилник за
документооборота в Министерството на регионалното развитие;



Разглеждане и проучване на постъпилата преписка от експерти на дирекция
„Устройствени планове, национална експертиза, инфраструктурни проекти и
геозащита‖ и др. в зависимост от спецификата на инвестиционното намерение
и въз основа на техните становища издаване на предварително разрешение
за геозащитни мерки и дейности или за строителство на сгради и съоръжения
в свлачищни райони, отказ за издаване или връщане на преписката за
окомплектоване;



След съгласуване от компетентните дирекции предварителното разрешение
или отказът за издаването му се представя за съгласуване от главен секретар
и се представя за подпис на министъра на регионалното развитие или на
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оправомощено за това лице. При установени непълноти и пропуски във
внесената документация, се подготвя писмо от директора на дирекция
„Устройствени планове, национална експертиза, инфраструктурни проекти и
геозащита‖, съгласувано от други компетентни дирекции при необходимост, с
което се връща преписката за доокомплектоване.


Срокът

на

отговор

е

един

месец

след

постъпване

на

преписката

в

Министерството на регионалното развитие, съгласно чл. 96, ал. 3 и ал. 4 от
Закона за устройство на територията.


Всяко допълнително внасяне на документи, се регистрира по съответния ред
съгласно Правилника за документооборота в Министерството на регионалното
развитие и едномесечният срок започва да тече отново.

Резултат от процедурата:
Издаване на предварително разрешение по реда на чл. 96, ал. 3 от



ЗУТ за извършване на геозащитни мерки и дейности от министъра на
регионалното развитие или от оправомощено за това лице.
Издаване на предварителни разрешения по реда на чл. 96, ал. 4 от



ЗУТ за строителство на сгради и съоръжения от министъра на регионалното
развитие или от оправомощено за това лице.
Отказ за издаване на предварително разрешение с мотивирани



причини от министъра на регионалното развитие или от оправомощено за
това лице.
Писмо



с

дадени

указания

за

допълване

на

преписката

или

отстраняване на забележки.
Необходими документи
1. Документ/и за собственост или друг акт, удостоверяващ правата върху имота
(копие);
2. Становище от „Геозащита‖ ЕООД – Варна, Плевен или Перник (цветно опие или
оригинал).


Становището

следва

да

бъде

актуално

към

момента

на

внасяне

на

документите и да отразява състоянието в свлачищно отношение на района, в
който попада имота/ите въз основа на съществуващи данни и огледи на
терена. Становището задължително се придружава от графичен материал в
подходящ мащаб.
3. Инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания (оригинал) с приложен обхват.
Инженерно-геоложките и хидрогеоложки проучвания (ИГХП) следва да бъдат
извършени

за

територията,

включена

в

обхвата,

определен

от

общината

и

съответната „Геозащита‖ ЕООД - (Варна, Плевен или Перник) с изследване на обща
и локална устойчивост в естествено състояние, по време на строителство и в
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експлоатационно

състояние

с

предвиденото

в

подробния

устройствен

план

застрояване на територията. ИГХП трябва да са придружени с необходимите
графични и текстови материали съгласно Наредба № 12 от 03.07.2001г. за
проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони и да
изясняват необходимостта от геозащитни мерки и дейности (укрепителни и/или
отводнителни

мероприятия)

за

проучваната

територия

и

възможността

за

застрояване на поземления имот/поземлените имоти);
4. Протокол (или извадка от протокол) за приемане на инженерно-геоложкото и
хидрогеоложко проучване (заверено копие или оригинал) от специализиран състав
на съответния експертен съвет към органа, компетентен да одобри подробния
устройствен план за имота/имотите
Протоколът от съответния експертен съвет за приемане на инженерногеоложкото и хидрогеоложко проучване следва да съдържа: обосновано решение и
предложение – за издаване на предварително разрешение за извършване на
геозащитни мерки и дейности по реда на чл. 96, ал. 3 от ЗУТ или за строителство на
сгради и съоръжения по реда на чл. 96, ал. 4 от ЗУТ, както и изясняване нуждата от
изработване на специфични правила и нормативи, съгласно чл. 13 от ЗУТ.
5. Проект за подробен устройствен план за предвиденото застрояване (заверено
цветно копие или оригинал)
Проектът за подробен устройствен план (ПУП) за предвиденото застрояване или
ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън
урбанизираните територии, изработен в съответствие с извършените инженерногеоложкото и хидрогеоложко проучване, при спазване на чл. 103, ал. 6 от ЗУТ се
разглежда и приема от съответния експертен съвет, компетентен да одобри плана
съгласно Раздел ІІІ на Глава седма от ЗУТ.


За свлачищни райони, в които е наложена строителна забрана по реда на чл.
38, ал. 2 от отменения Закон за териториално и селищно устройство (ЗТСУ)
или по реда на чл. 198, ал. 3 от ЗУТ, задължително се спазват изискванията,
указани в административния акт, с който е наложена забраната.Съгласно чл.
198, ал. 4 от ЗУТ (чл. 38, ал. 3 от ЗТСУ) наложената строителна забрана спира
прилагането на влезлите в сила общи и подробни устройствени планове.

6. Протокол (или извадка от протокол) за приемане на проекта на подробен
устройствен план от съответния експертен съвет (заверено копие или оригинал)
7. Извадка от действащ подробен устройствен план (в случаите, когато ПУП не се
променя) или виза за проектиране, издадена по реда на чл. 140 от ЗУТ (заверено
копие или оригинал)
8. Скица от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Службите по геодезия,
картография и кадастър или Общинските служби „Земеделие‖ (копие или оригинал)
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9. Документ по чл. 17 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие
(извадка от действащ общ устройствен план) за райони, за които са в сила
разпоредбите на ЗУЧК (при необходимост) (заверено копие)
10. Други необходими документи и материали в зависимост от спецификата на
инвестиционното намерение по приложен опис.


Няма срок за подаване - при възникване на инвестиционни намерения.

4. Образци на документи, които се попълват за предоставяне на административната
услуга


Заявление по образец с приложен опис на придружаващите го документи и
материали (образец по АУ 17)

Заявлението може и да не бъде по образец, при условие че съдържа необходимите
документи.
5. Срок на действие на индивидуалния административен акт - Няма
6. Такси- Няма.
VIII. Приложение: АУ20
1. Наименование на административната услуга:
Одобряване на идеен, технически и работен инвестиционен проект за
обекти с обхват повече от една област и за обекти с национално значение
и/или национални обекти, определени със закон, и за обекти по чл.52в,
ал.2, чл.75, ал.7, чл.112в, ал.3, чл.112г, ал.5 ичл.112е, ал.4 от Закона за
морските

пространства,

вътрешните

водни

пътища

и

пристанищата

в

Република България (ЗМПВВППРБ)(чл.142, ал.1 и ал.2, и чл. 145, ал. 2, т.2 от
Закона за устройство на територията) (ЗУТ)
2. Правно основание:


Чл.142, ал.1и ал.2, и чл. 145, ал. 2, т.2 от ЗУТ.



Чл.52в, ал.2 от ЗМПВВППРБ - за подводни линейни обекти на техническата
инфраструктура или техни разширения върху морското дъно и неговите недра
в границите на вътрешните морски води и териториалното море.



Чл.75, ал.7 от ЗМПВВППРБ - за подводни линейни обекти на техническата
инфраструктура или тяхното разширение върху дъното в българския участък
и крайбрежната заливаема ивица на река Дунав.



Чл. 112в, ал.3 от ЗМПВВППРБ – за изграждане на ново или за разширение на
съществуващо пристанище за обществен транспорт с национално значение



Чл.112г, ал.5 от ЗМПВВППРБ - за пристанище за обществен транспорт с
регионално значение или за разширение на съществуващо.



Чл.112е, ал.4 от ЗМПВВППРБ – за изграждане или разширение на рибарско
пристанище по чл. 107 или на специализиран пристанищен обект за
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обслужване на риболовни дейности по чл. 111а, както и свързаните с тях
брегозащитни съоръжения за предпазване от вредното въздействие на
водите.


§ 52, ал.3 и ал.5 от Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за
изменение и допълнение на ЗУТ, обн. ДВ бр.66 от 26.07.2013 г.– за започнати
до

влизането

в

сила

на

този

закон

производства

по

одобряване

на

инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж и за обектите с
национално значение, определени с акт на Министерския съвет до влизането
в сила на този закон.
3. Процедура по извършване на административната услуга, изисквания и необходими
документи
Процедура:


Приемане на заявление в Центъра за административно обслужване на
Министерството

на

регионалното

развитие

(МРР)

или

чрез

пощенски/куриерски услуги на адрес: гр. София 1202, ул. "Св. Св. Кирил и
Методий" 17-19;
-

Регистриране

и

обработка

на

документите

съгласно

Вътрешните

правила за организацията на деловодната дейност,документооборота и контрола по
изпълнение на задачите в МРР;


Разглеждане

и

анализ

на

искането,

инвестиционния

проект

и

придружаващата го документация от експерти на дирекция „Устройствени
планове, национална експертиза, инфраструктурни проекти и геозащита‖
(УПНЕИПГ) за съответствие на проекта с изискванията на действащата
законова и подзаконова нормативна уредба.
При установени непълноти и пропуски във внесената документация, се

-

подготвя писмо за доокомплектоване на преписката.


Експерти

на

дирекция

„УПНЕИПГ―подготвят

за

одобряване

графичните

материали на проекта като ги подпечатват и предлагат проекта на министъра
или упълномощено от него лице за одобряване.
-

Всяко допълнително внасяне на документи, се регистрира по съответния

ред съгласно Вътрешните правила за организацията на деловодната дейност,
документооборота и контрола по изпълнение на задачите в МРР и срокът започва да
тече отново.
Инвестиционните проекти се одобряват в 14-дневен срок от внасянето им при
изготвена оценка за съответствието им със съществените изисквания към строежите
по чл.142, ал.6, т.2 от ЗУТ и в едномесечен при изготвяне на оценка по чл.142, ал.6,
т.1 от ЗУТ.
Необходими документи:
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 Документи по чл. 143 и по чл. 144, ал. 1 и 2 от ЗУТ, в т.ч.:
-

влeзли в сила административни актове, които в зависимост от вида и

големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по
Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие.
-

решение на съответната комисия по чл.17 от Закона за опазване на

земеделските земи (ЗОЗЗ) за промяна на предназначението на земята и за
определяне на площадки за рекултивация, за хумуснидепа, терени за временно
ползване и др. допълнителни площадки и трасета, свързани с изграждането и
ползването на обекта,
-

необходимите разрешения и актове за учредяване на ограничении вещни

права върху поземлени имоти в горски териториии за промяна на предназначението
на поземлените имоти в горски територии по Закона за горите.
-

други актове, представляващи условие за разрешаване на строителството по

специален закон (Закона за водите, Закона за пътищата, Закона за железопътния
транспорт, Закона за енергетиката, Закона за електронните съобщения, Закона за
здравето, Закона за защита от шума в околната среда, Закона за защитените
територии, Закона за управление на отпадъците, Закона за защита от бедствия,
Закона за културното наследство, Закона за морските пространства, вътрешните
водни пътища и пристанищата в Република България,Закона за физическото
възпитание и спорта и др.)
-

За изграждане на национален обект се прилагат и документи по чл.144, ал. 4,

удостоверяващи, че е преведено определеното в акта за отчуждаване обезщетение и
обезщетение за наложеното сервитутно право.
 Копие от действащи подробни устройствени планове, предвиждащи строежа,
заверени от съответната общинска/областна администрацияв случаите, когато
актовете за одобряването им са издадени от тях.
 Съгласуване от администрацията, управляваща пътя на инвестиционните
проекти, които засягат републиканските пътища по чл.144, ал.5 от ЗУТ.
 Документи за учредяване право на строеж за изграждане на пристанища,
специализирани

пристанищни

обекти,

подводни

линейни

обекти

на

техническата инфраструктура върху морското дъно и дъното на българския
участък и крайбрежната заливаема ивица на р. Дунав.
 План за управление на отпадъците съгласно чл.11, ал.1 от Закона за
управление на отпадъците в сила от 14.07.2014 г.
 Опис,

придружен

със

скици

и

опорен

план,

определящ

сградите

за

премахване без режим на застрояване и/или тези за запазване за определен
срок до завършване на строежа във връзка с чл.148, ал.9, т. 4 от ЗУТ.
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 За изпълнение на геозащитни мерки

за ограничаване на свлачищата,

ерозионните и абразионните процеси и за предотвратяване на аварии и щети
и във връзка с извършване на геозащитни мероприятия - приети инженерногеоложки и хидрогеоложки проучвания за общата и локалната устойчивост на
територията от специализиран състав на експертен съвет на МРР, вписани
данни в регистъра по чл.95, ал.2 от ЗУТ и предварително разрешение на
министъра на регионалното развитие по чл.96, ал.4 от ЗУТ.
 За строителство на сгради и съоръжения, предвидени с подробен устройствен
план, приет от съответния експертен съвет, в райони, вписани в регистъра на
свлачищните райони и на районите с абразионни и ерозионни процеси,
поддържан от държавните дружества за геозащита, в т.ч. в райони, за които е
наложена строителна забрана - приети инженерно-геоложки и хидрогеоложки
проучвания

за

общата

и

локалната

устойчивост

на

територията

от

специализиран състав на експертен съвет на МРР, отчетен положителен ефект
от изпълнениетона геозащитните мерки и дейности чрез мониторинг по чл.95,
ал.3 от ЗУТ, доказателства за вписани в регистъра по чл.95, ал.2 от ЗУТ данни
от извършения мониторинг и предварително разрешение на министъра на
регионалното развитие по чл.96, ал.4 от ЗУТ.
 Документ за платена държавна такса
4. Образци документи, които се попълват за предоставяне на услугата


Заявление по образец по услуга № АУ20

5. Срок на действие на одобрения проект:


Едногодишен, когато в този срок възложителят не е направил искане за
получаване на разрешение за строеж, както и при условията на чл. 153, ал.2
и 3 от ЗУТ.

6. Такси:


Съгласно раздел ІV от Тарифа № 14 за таксите, събирани в системата на МРР
и от областните управители (обн. ДВ. бр.94/ 12.08 1998г.) и Инструкция № 3
от 17.12.2001г. на МРР за прилагането му (обн. ДВ. бр.111/ 28.12.2001г.)

IX. Приложение: АУ22
1. Наименование на административната услуга:
Издаване на разрешение за строеж за обект с обхват за повече от една
област,

за

обект

с

национално

значение

и/или

национални

обекти,

определени със закон и за обекти по чл.52в, ал.3, чл.75, ал.7, чл. 112в, ал.3,
чл. 112г, ал.5, чл.112е, ал.4 от Закона за морските пространства, вътрешните водни
пътища и пристанищата в Република България (ЗМПВВППРБ)(чл. 148, ал. 3, т.2 от
ЗУТ и§ 52, ал.3 и ал.5 от ПРЗ към ЗИД на ЗУТ обн. ДВ бр.66 от 2013 г.)
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2. Правно основание:


Чл. 148, ал. 3, т.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ);



Чл.52в, ал.3 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища
и пристанищата в Република България (ЗМПВВППРБ) – за изграждане или
разширение на подводни линейни обекти на техническата инфраструктура
върху морското дъно и неговите недра в границите на вътрешните морски
води и териториалното море;



Чл.75, ал.7 от ЗМПВВППРБ –за изграждане или разширение на подводни
линейни обекти на техническата инфраструктура. дъното в българския
участък и крайбрежната заливаема ивица на река Дунав;



Чл. 112в, ал.3 от ЗМПВВППРБ – за изграждане на ново или за разширение на
съществуващо пристанище за обществен транспорт с национално значение;



Чл. 112г, ал.5 от ЗМПВВППРБ – за изграждане на ново или за разширение на
съществуващо пристанище за обществен транспорт с регионално значение;



Чл.112е, ал.4 от ЗМПВВППРБ – за изграждане или разширение на рибарско
пристанище по чл. 107 или на специализиран пристанищен обект за
обслужване на риболовни дейности по чл. 111а, както и свързаните с тях
брегозащитни съоръжения за предпазване от вредното въздействие на
водите;



§ 52, ал.3 и ал.5 от Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за
изменение и допълнение на ЗУТ, обн. ДВ бр.66 от 26.07.2013 г. – за
започнати до влизането в сила на този закон производства по одобряване на
инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж и за обектите с
национално значение, определени с акт на Министерския съвет до влизането
в сила на този закон.

3. Процедура по извършване на административната услуга
-

Приемане

на

заявление

в

Центъра

за

административно

обслужване

на

Министерството на регионалното развитие (МРР) или чрез пощенски/куриерски
услуги на адрес: гр. София 1202, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" 17-19;
- Регистриране и обработка на документите съгласно Вътрешните правила за
организацията на деловодната дейност, документооборота и контрола по изпълнение
на задачите в МРР;


Разглеждане и анализ на искането, придружаващата го документация и на
инвестиционния проект от експерти на дирекция „Устройствени планове,
национална експертиза, инфраструктурни проекти и геозащита‖ (УПНЕИПГ)
за съответствие с изискванията на действащата законова и подзаконова
уредба и с предвижданията на актове от по-горен клас и за извършено
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съгласуване от компетентните съгласно законовата уредба органи по реда на
127 от ЗУТ.


Всяко допълнително внасяне на документи, се регистрира по съответния ред
съгласно Вътрешните правила за организацията на деловодната дейност,
документооборота и контрола по изпълнение на задачите в МРР и срокът
започва да тече отново. При установени непълноти и пропуски във внесената
документация,

се

подготвя

писмо,

с

което

се

връща

преписката

за

доокомплектоване.


Експерти на дирекция „УПНЕИПГ― подготвят разрешението за строеж и го
съгласуват с дирекция „Правна― и други компетентни дирекции в МРР при
необходимост.



Разрешението

за

строеж

се

представя

за

подпис

на

министъра

на

регионалното развитие или на оправомощено за това лице.


Експерти на дирекция „УПНЕИПГ― извършват действия по:
- обнародване на съобщение за издаденото разрешение за строеж в
"Държавен вестник",
- публикуване на интернет страницата на МРР,
- изпращане на копие от разрешението за строеж на съответното РДНСК,
- изпращане на копие от влязлото в сила разрешението за строеж
съответните общински администрации.



След изтичане на законоустановения срок от обявяването в „Държавен
вестник―, се организира проверка за постъпили възражения срещу него. При
липса на жалби, се изготвя писмо до възложителя, с което се потвърждава, че
актът е влязъл в сила и се изпращат одобрените проекти. То се предоставя за
подпис от главния секретар. Актът се предоставя на министъра за подпис за
заверка

„влязъл

в

сила―.

Завереният

акт

и

одобрените

проекти

с

горепосоченото писмо се изпращат на възложителя.
Разрешението за строеж се издава в 7-дневен срок от постъпване на
писменото заявление, когато има одобрен инвестиционен проект. Разрешението за
строеж се издава едновременно с одобряването на инвестиционния проект, когато
това е поискано в заявлението.
Необходими документи:
1. Одобрен инвестиционен проект (работен /технически)
2.Документи по чл. 144, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ в т.ч.:
2.1. Влязло в сила решение по оценка на въздействието върху околната среда
(ОВОС) или решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС
2.2. Положително решение на органите на МОСВ по чл.31 от Закона за биологичното
разнообразие по оценка за съвместимостта на инвестиционното предложение с
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предмета и целите на опазване на защитените зони или решение за липса на
необходимост от извършване на такава оценка;
2.3. Документи за собственост, за учредени вещни права като право на строеж,
учредени сервитути за съоръженията по реда на съответните специални закони
(Закона

за

енергетиката,

Закона

за

електроните

съобщения,

Закона

за

водите,Закона за горите, Закона за морските пространства, вътрешните водни
пътища и пристанищата в Република България, Закона за физическото възпитание и
спорта и др.) или право на преминаване по чл.192 от ЗУТ и право на прокарване на
отклонения от мрежи и съоръжения през чужди недвижими имоти по реда на чл.193
от ЗУТ;
2.4. Решение на

съответната

комисия

по

чл.17

от Закона

за

опазване на

земеделските земи (ЗОЗЗ) за промяна на предназначението на земята и за
определяне на площадки за рекултивация, за хумусни депа, терени за временно
ползване и др. допълнителни площадки и трасета, свързани с изграждането и
ползването на обекта;
2.5. Необходимите разрешения и актове за учредяване на ограничении вещни права
върху поземлени имоти в горски територии и за промяна на предназначението на
поземлените имоти в горски територии по Закона за горите.
2.6. Други актове - разрешения, лицензии, представляващи условие за разрешаване
на строителството по специален закон (Закона за водите, Закона за пътищата,
Закона за железопътния транспорт, Закона за енергетиката, Закона за електронните
съобщения, Закона за здравето, Закона за защита от шума в околната среда, Закона
за защитените територии, Закона за управление на отпадъците, Закона за защита от
бедствия, Закона за културното наследство, Закона за морските пространства,
вътрешните водни пътища и пристанищата в Република България и др.)
2.7. За изграждане на национален обект се прилагат и документи по чл.144, ал. 4 документи, удостоверяващи, че са преведени определеното в акта за отчуждаване
обезщетение и обезщетение за наложеното сервитутно право;
2.8. Документи за учредяване право на строеж по реда на Закона за държавната
собственост за обекти, предвиждащи застрояване върху морското дъно и дъното на
българския участък и крайбрежната заливаема ивица на р. Дунав в полза на община
за изграждане или разширение на рибарско пристанище или на специализиран обект
за

обслужване

на

риболовни

дейности

по

смисъла

на

Закона

за

морските

пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
съгласно чл.189а от ЗУТ.
3.За обекти в защитени територии за опазване на културното наследство –
съгласуване на проекта с Министерство на културата по реда на Закона за
културното наследство съгласно чл. 148, ал. 4 от ЗУТ.
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4.

Разрешение

от

общинските

органи

за

премахване

на

засегнатата

от

строителството дървесна растителност съгласно чл.148, ал.12 от ЗУТ.
5. За постройки и съоръжения по чл. 147, ал. 1от ЗУТ, за случаите за които не се
изисква одобряване на инвестиционен проект.
5.1 Документи по чл. 147, ал. 2 от ЗУТ – становище на инженер-конструктор;
5.2. За случаите по чл.147, ал.1, т.14 - становища на инженер-конструктор, на
електроинженер и/ или инженер по топлотехника с чертежи, схеми, изчисления и
указания

за

изпълнение

и

становище

с

условията

за

присъединяване

към

разпределителната мрежа,
5.3. Ситуационна скица с обозначени линии на застрояване, разстояния и
височини по чл. 153, ал. 1 от ЗУТ;
5.4. За строежи в границите и охранителните зони на недвижими културни
ценности - съгласуване по реда на чл.84, ал.1 от Закона за културното наследство
съгласно чл.147, ал. 3 от ЗУТ.
5.5. Разрешение от общинските органи за премахване на засегнатата от
строителството дървесна растителност съгласно чл.148, ал.12 от ЗУТ.
6.

В

случаите

на

водоснабдяване

на

обекта

от

собствен

водоизточник

–

разрешително, издадено по реда на глава четвърта от Закона за водите.
7. Доказателства за спазване изискването на чл. 148, ал. 11 от ЗУТ във връзка със
забраните по чл. 118а, ал. 1, т. 4 и чл.125а от Закона за водите (ЗВ) и изискванията
на чл. 125 от ЗВ: разрешителни за заустване на отпадни води/ за инжектиране и
реинжектиране на води, природен газ и др. по чл.118а от ЗВ съгласно чл. 148, ал. 11
от ЗУТ.
8. Приложения, във връзка с изискването на чл.142, ал.5, т.9 и чл.148, ал.9, т. 3 и 4
от ЗУТ:
8.1. План за управление на отпадъците съгласно чл.11, ал.1 от Закона за
управление на отпадъците в сила от 14.07.2014 г.
8.2. Опис, придружен със скици и опорен план, определящ сградите за
премахване, които са без режим на застрояване и/ или тези за запазване за
определен срок до завършване на строежа във връзка с чл.148, ал.9, т. 4 от
ЗУТ.
9.

За

инвестиционните

проекти,

които

засягат

републиканските

пътища

-

съгласуване от администрацията, управляваща пътя по чл.144, ал.5 от ЗУТ.
10. Копие от действащи подробни устройствени планове в обхвата на инвестиционни
проекти, заверени от съответните общински/ областни администрации за случаите,
когато

актовете

за

одобряването

им

са

издавани

от

общинска/

областна

администрация.
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11.

За

основен

ремонт,

реконструкция,

основно

обновяване,

преустройства,

реставрация и адаптация, при които се засяга конструкцията на строежа извършено обследване по реда на чл. 176в от ЗУТ на съществуващия строеж за
установяване на характеристиките му и съставяне на технически паспорт по реда на
чл. 176а съгласно изискването на чл.148, ал.13 от ЗУТ.
12.

За

изпълнение

на

геозащитни

мерки

за

ограничаване

на

свлачищата,

ерозионните и абразионнитепроцеси и за предотвратяване на аварии и щетии
въввръзка с извършване на геозащитни мероприятия – при условията и по реда на
чл.96, ал. 3 и 4 от ЗУТ.
13. За строителство на сгради и съоръжения, предвидени с подробен устройствен
план, приет от съответния експертен съвет, в райони, вписани в регистъра на
свлачищните райони и на районите с абразионни и ерозионни процеси, поддържан
от държавните дружества за геозащита, в т.ч. в райони, за които е наложена
строителна забрана – при условията и по реда на чл. 96, ал.4 от ЗУТ.
14. Документ за платена такса.
4. Образци документи, които се попълват за предоставяне на услугата


Заявление по образец по услуга № АУ22

5. Срок на действие на индивидуален административен акт:
- 3-годишен от влизането му в сила до започване на строителството
- 5-годишен от влизането му в сила до завършване на грубия строеж,
включително покривът на сградата
- 10-годишен за линейни обекти на техническата инфраструктура, ако в този
срок от влизането му в сила не е завършено строителството.
- при условията на чл. 153, ал. 2 и 3 от ЗУТ.
6. Такси:
Съгласно раздел ІV от Тарифа № 14 за таксите, събирани в системата на МРР и от
областните управители (обн. ДВ. бр.94/ 12.08 1998г.) и Инструкция № 3 от
17.12.2001 г. на МРР за прилагането му (обн. ДВ. бр.111/ 28.12.2001г).
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III.2. Приложения към процедурите за издаване на разрешителни от
Министерството на културата

Приложение 1:
Образец 3
ДО
ДИРЕКТОРА НА НИНКН

ЗАЯВЛЕНИЕ
от..................................................................................................
/собствено,
бащино
и
фамилно
живущ...........................................................................................
тел: ...............................
Уважаеми г-н/г-жо директор,

име/

Моля да ми бъде издадено удостоверение за статута на
обект.........................................................................................…
.....................................................................................................................
област............................................................................................
община..........................................................................................
гр./с...............................................................................................
адрес..............................................................................................
кадастрални данни УПИ, кв.......................................................
Прилагам копие от документ за собственост.................
.......................................................................................................
Дата: .............................

подпис:
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Приложение 2:
Образец 4
ЧРЕЗ ДИРЕКТОРА НА НИНКН
ДО МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА
ЗАЯВЛЕНИЕ
по чл. 84, ал. 1 и ал. 2 от ЗКН
от
............................................................................................................................
........
............................................................................................................................
........
(трите
имена
на
собственика),
(наименование
на
юридическото
лице),(упълномощено лице)
адрес:...................................................................................................................
........
(населено място)
(община/район)
(пк)
(кв.)
............................................................................................................................
........
(улица №)
бл.
вх.
ап.
телефон:
ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА:
виза, пл. задание,
програма, ОУП, ПУП, РУП,
инвестиционен проект и други (ненужното се зачертава или се описва друго)
ЗА:.......................................................................................................................
........
............................................................................................................................
........
ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ ЗА ОБЕКТА: ....................................................
(населено място)
............................................................................................................................
........
(ул. община/район
№
УПИ № пл. № на имота
квартал)
ФАЗА.......................................ЧАСТ:
............................................................................
(архитектура, конструкции, технология, В и К ,
ОВ)
(.................................... броя папки)
ЗП:....................................
РЗП:........................................................................
(застроена площ за инвестиционен проект) ( разгъната застроена площ за
инвестиционен проект)
БРОЙ
ИМОТИ:...............................
ХА:.........................................................................
(за устройствени проекти)
ПРИЛОЖЕНИЯ: (приложените документи се отбелязват по списъка по-долу)
І.
ДОКУМЕНТАЦИЯТА, ПОДЛЕЖАЩА НА СЪГЛАСУВАНЕ,
(не по-малко от 2
екземпляра), комплектована съгласно специфичните изисквания
на НИНКН....................................... ( броя папки и др. документи)
ІІ. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ, ПРИДРУЖАВАЩИ ЗАЯВЛЕНИЕТО:
1 Оригинална скица с виза на главния архитект на общината + 1 копие;
2. Документ за собственост (копие) или договор за наем и съгласие на
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собствениците, (пълномощно)
3. Съгласувана с НИНКН предхождаща документация за обекта (писмо,
виза за проектиране, проекти, становища) .
4. Фотодокументация за обекта (задължително)
5. Проект / становище/ по част „конструкции‖ (задължително с печат на техн.
Контрол)
6. Архитектурно заснемане (при намеса по обект-недвижима културна ценност)
7. Удостоверение за статута на имота (предварително издадено от НИНКН)
8. Удостоверение по чл. 165 от ЗКН (за НКЦ, резервати и археологически КРР)
София, ...............................20...... г.

Подпис :
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III.3. Приложение „Проект на времеви график за издаване на разрешителни
на проекти от общ интерес”

Дейност
1.Съгласуване на
задание за
проектиране на
ПУП с
МОСВ/РИОСВ
2. Съгласуване на
задание за
проектиране на
ПУП с МК
3. Допускане за
изработване на
ПУП
4. Процедура по
Закона за
опазване на
околната среда
5. Изработване на
ПУП

Отговорни
инстанции
МОСВ/РИОСВ

Срок
1 месец

Необходими
документи
Задание за
проектиране

Министерство
на културата

1 месец

Чл.125, ал.6 от
ЗУТ

Задание за
проектиране

МРР/МИП/Облас
тна
администрация/
община
МОСВ/РИОСВ

1 месец

чл.124, чл.124а
и чл.124б от ЗУТ

Задание за
проектиране и
становища по
т.1 и т.2

В зависимост от
характера на
инвестиционнот
о предложение
В зависимост от
характера и
сложността на
обекта
15 дни

ЗООС, ЗБР и др.

Възложителят

6.Заявяване на
скици за имотите,
в които ще се
разположат
площадковите
обекти

ОСЗ/СГКК

7. Съгласуване на
ПУП с Общински
служби земеделие
и Службите по
кадастъра

ОСЗ/СГКК

1 месец

8. Издаване на
актове за
категоризация и
удостоверения за
поливност

ОДЗ и
Напоителни
системи

1 месец

9. Съгласуване на
ПУП със
заинтересовани

Нормативно
основание
чл.125, ал.7 от
ЗУТ

1 месец

Чл. 60 от
Наредба №3 за
създавана на
кадастралната
карта – скицапроект за
прилагане на
ПУП;
Изисква се за
утвърждаване на
трасе и
площадки от
МЗХ (чл.30,
ал.1, т.2 от
ППЗОЗЗ)
Изисква се за
утвърждаване на
трасе и
площадки от
МЗХ (чл.30,
ал.1, т.2 и ал.6
от ППЗОЗЗ)
Изисква се за
утвърждаване на
трасе и
площадки от
МЗХ (чл.30,
ал.1, т.4 и т. 5
от ППЗОЗЗ)
Чл.127, ал.2 във
връзка с чл.128,
ал.6 от ЗУТ

Инвеститорът е
длъжен да
осигури
актуални скици
при изготвяне
на заданието и
възлагане на
поръчката

Изработен ПУП

Изработен ПУП
и скици на
имотите

Изработен ПУП
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Дейност
централни и
териториални
организации и с
експлоатационнит
е дружества и
специализираните
контролни органи
10. Археологично
проучване първи
етап – издирване
на археологични
обекти

Отговорни
инстанции

Срок

Нормативно
основание

Необходими
документи

Министерство
на културата –
БАН,
регионални
музеи след
възлагане чрез
договор от
Възложителя на
инвестиционнот
о намерение
ИАГ/МЗХ/
Министерския
съвет на РБ

Срокът се
определя с
договора
(обикновено 2
месеца)

Чл.56, ал.1 ,
чл.92, чл.147,
ал.4 от Закона
за културното
наследство

Изработен ПУП

В Закона за
горите не е
предвиден срок

Чл. 69, ал. 1, т.
3 от Закона за
горите

Документите по
чл. 70, ал. 2 от
ЗГ

Общинските
съвети на
общините, през
която минава
трасето

1 месец

Чл.30, ал.3 от
ППЗОЗЗ

Изработен ПУП

Министърът на
МЗХ

1 месец

Чл.30, ал.3 от
ППЗОЗЗ
Чл.24в от ЗСПЗЗ

13. Съгласуване
на ПУП с МК

Министерство
на културата

1 месец

Чл.83 от Закона
за културното
наследство

14.Утвърждаване
на трасе и
площадки

МЗХ– Комисия
за земеделските
земи

1 месец

Чл.18 – чл.23 от
ЗОЗЗ

Изработен ПУП,
скици на
имотите от ДПФ
и становище на
областна
дирекция
Земеделие по
местонахожден
ие на имотите
Изработен ПУП
и проведено
археологично
проучване
първи етап
Изработен ПУП,
становища или
влезли в сила
решения по
ЗООС и по ЗБР,
скици на
имотите за
разполагане на
площадковите
обекти,
становище на
регионална
дирекция по
горите,
удостоверения
за поливност и

10.1.Право на
ползване върху
горски територии
за извършване на
теренни
проучвания на
археологически
ценности
11.
Предварително
съгласие за
преминаване през
имоти общинска
собственост
12.
Предварително
съгласие за
преминаване през
имоти от
Държавен
поземлен фонд

Чл.30 от ППЗОЗЗ
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Дейност

15. Върху горски
територии
15.1.
Инвестиционни
намерения,
свързани с
изграждане на
„енергийни
обекти‖ по
смисъла на § 1, т.
24 от
Допълнителните
разпоредби на
Закона за
енергетиката,
обявени за обекти
с национално
значение или
общински обекти
от първостепенно
значение по
смисъла на Закона
за устройство на
територията Съгласуване на
ПУП от
заинтересованите
ведомства
15.2. За
площадкови
обекти - Решение
за предварително
съгласуване за
промяна на
предназначението
16.Внасяне на

Отговорни
инстанции

За горските
територии съответното
държавно
предприятие по
чл. 163 от
Закона за
горите
(териториално
поделение) за
горски
територии
държавна
собственост;
-съответната
община – за
горски
територии
общинска
собственост;
- собственикът –
за горски
територии
частна
собственост
МЗХ/Комисия в
ИАГ/ комисия в
съответната
регионална
дирекция по
горите (РДГ)
МРР/МИП/Облас

Срок

1 месец

1 месец

Нормативно
основание

Необходими
документи
актове за
категоризация
на земята,
решения на
общински
съвети за
съгласие за
преминаване
през общински
имоти и
предварително
съгласие за
преминаване
през имоти от
ДПФ, здравно
заключение,
издадено по
реда на чл. 18
от Наредба №
36 за условията
и реда за
упражняване на
държавен
здравен
контрол

Чл. 127, ал. 2, т.
2 от Закона за
устройство на
територията

Изработен ПУП

За промяна на
предназначение
то – чл. 75

Документите по
чл. 75, ал. 2 от
ЗГ

15 дни
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Дейност
ПУП за
одобряване
17. Обявяване на
ПУП в ДВ и
влизане в сила на
заповедта
18.1. Промяна на
предназначението
на земеделска
земя
18. 2. Учредяване
на сервитутни
права, промяна на
предназначението
и закупуване на
терени за
площадкови
обекти/учредяван
е право на
строеж/отчуждава
не

Отговорни
инстанции
тна
администрация
или община

Срок

Нормативно
основание

Необходими
документи

Чл. 24, ал. 2 от
ЗОЗЗ

Документи по
чл. 40, ал. 2 от
ППЗОЗЗ

1 месец

МЗХ-Комисия за
земеделските
земи

1 месец

За сервитутни
права в
земеделски
територии –
комисии по
чл.210 от ЗУТ
към общините;

МС на
РБ/МЗХ/ИАГ/
комисия РДГ
МС на
РБ/МЗХ/ИАГ

1 месец
1 месец

За горски
територии по
реда на ЗГ
За горски
територии по
реда на ЗЕ

Документите по
чл. 77, ал. 1 от
ЗГ
Документите по
чл. 22 от
Наредба 16 за
сервитутите на
енергийните
обекти

Закупуване/
право на строеж
за площадките
от
собствениците
на имотите;
Отчуждаване –
областните
управители
19. Извършване
на теренни
археологични
проучвания – II
етап – спасителни
разкопки
20. Съгласуване
на Инвестиционен
проект (ИП) с МК
21. Съгласуване
на ИП със
заинтересованите
експл. дружества
и администрации
и оценка на
съответствието
22. Одобряване
на ИП и издаване
на разрешение за
строеж

МК – БАН,
Регионални
музеи

Срокът се
определя с
договора

МК

1 месец

експл.
дружества и
администрации

1 месец

МРР/МИП/Облас
тна
администрация
или община

Извършени
спасителни арх.
разкопки
ИП

ИП и всички
съгласувания
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Дейност
23. Издаване на
Удостоверение, че
данните,
подлежащи на
отразяване, са
нанесени в
кадастралната
карта

Отговорни
инстанции
СГКК

Срок
1 месец

Нормативно
основание
чл.54а, ал.3 от
ЗКИР
Сграда или
съоръжения не
се въвеждат в
експлоатация
без възложителя
да представи
удостоверение
от СГКК

Необходими
документи
Одобрен ПУП
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