
 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО 

 

         

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

От заседание на Консултативния съвет в областта на проектирането, строителството и 

инвестиционния процес към министъра на регионалното развитие и благоустройството 

Лиляна Павлова 

 

 

Днес, 28 септември 2016 г., от 14.00 ч., в сградата на МРРБ се проведе заседание на 

Консултативния съвет в областта на проектирането, строителството и инвестиционния процес 

към министър Лиляна Павлова.  

  

На заседанието присъстваха /по присъствен списък/: 

 

1. Лиляна Павлова-министър на регионалното развитие и благоустройството; 

2. Таня Милева- началник на политическия кабинет на министъра на регионалното 

развитие и благоустройството 

3. Николай Нанков - заместник- министър;  

4. Деница Николова - заместник министър  

5. Десислава Георгиева - секретар на Консултативния съвет 

6. Инж. Милка Гечева-началник на ДНСК,  

7. Лидия Станкова -директор на дирекция „Устройство на територията и национална 

експертиза“ в МРРБ 

8. Татяна Пройчева -директор ВОПМС в МРРБ 

9. Стоянка Илова - и.д. директор на дирекция „Правна“ в МРРБ 

10. Тодор Стоянов - директор на дирекция „Държавна собственост“ в МРРБ 

11. Виолета Ангелиева- директор на дирекция „Технически правила и норми“ в МРРБ 

12. Здравко Бшенджиев- гл.специалист дирекция ВОПМС в МРРБ 

13. Инж.Светослав Глосов- председател на  Камара на строителите в България 

14. Емил Тодоров- член на  УС на  БААИК 

15. Проф. Петьо Хаджиев- председател на УС на ДЗГД 

16. Инж. Огнян Атанасов - зам.-председател, КИИП 

17. Стоян Михайлов- зам.-председател ДЗГД 

18. Марияна Крумова -представител на БАПГ (БСК) 

19. Тинка Лозанова-зам.-председател на ДЗГД 

20. Петър Донев-съпредседател на ДЗГН 

21. Рада Йосифова-юрист, представител на КРИБ 

22. Павел Диковски-председател на ББКП 

23. Иван Бойков-зам.-председател на КРИБ 

24. Арх.Б. Игнатов-председател на КАБ 

25. Борис Милчев-началник -отдел СО-НАГ 

26. Инж. Антони Чипев- гл. секретар на КИИП 

27. Иван Каралеев- председател на КИИП 
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28. Арх. Георги Бакалов-председател на Съюз на архитектите в България 

29. Д-р арх. Стефан Аспарухов-главен асистент в УАСГ 

30. Иван Иванов-председател на Българска асоциация по водите 

31. Стела Щерева-директор на дирекция „ПНИФО“ НАТ-СО 

32. Весела Вълчева-МакГий- председател на БСЧР 

33. Проф. Петър Каменов-зам.-председател на Българска асоциация по водите 

34. Проф. Марин Христов-член на УС на БСК 

35. Арх. Здравко Здравков-главен архитект, СО-НАГ 

36. Арх. Виктор Бузев- представител на НСОРБ 

37. Соня Григорова- урбанист, НЦТР ЕАД 

38. Инж. Валентин Йовев- председател на УС на КИГ 

39. Арх. Петкана Бакалова-зам.-председател на КАБ 

 

Заседанието се проведе при следния дневен ред: 

 

1. Официално откриване  

2. Представяне и приемане на дневния ред 

3. Представяне и дискусия по проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за 

устройство на територията 

4. Представяне и дискусия по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за 

устройството и застрояването на Столичната община 

5. Представяне и дискусия по проект на Закон за допълнение на Закона за регионалното 

развитие 

6. Представяне и дискусия по проект на Наредба за условията, реда и сроковете за изготвяне, 

съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение на концепцията и схемите за 

пространствено развитие по чл. 7б-7г от Закона за регионалното развитие 

7. Разглеждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавната 

собственост, предложено като допълнителна точка 

8. Закриване на заседанието  

 

По точка 1, 2 и 3 от дневния ред: 

 

Министър Лиляна Павлова: 

Приветства участниците в заседанието и представи новия секретар на Консултативния съвет в 

областта на проектирането, строителството и инвестиционния процес към министъра на 

регионалното развитие Десислава Георгиева, както и маркира поканата за участие на нови 

членове без имена.  Представи дневния ред. Първо резюмира предложенията за промени в Закона 

за устройството на територията /ЗУТ/, духа и посоката, в които се движат промените, касаещи 

закона, базирани на решенията на МС във връзка с ангажимента за облекчаване на 

административните режими, съгласно графика и поетите ангажименти за промени в ЗУТ. Отчете 

че в момента има и работна група, с участието на зам.-министър Николай Нанков, която също 

работи за изготвяне на промени в Закона за устройство на територията. Там има по-радикални 

предложения за промени, особено от камарите за концептуално променяне на закона, но в 

рамките на Консултативния съвет те не могат да бъдат коментирани и предлагани. Министър 

Павлова допълни, че заедно със ЗУТ ще бъде направена и промяна в Закона за държавната  

собственост, заради казуса с „царските конюшни“. Много ясно се видя тази възможност, дадена в 

закона, да се заобиколи всъщност закона много лесно и всеки областен управител да прекрати 

съсобственост, което си е във всички случаи продажба на всеки един имот, колкото и да струва 

той, без ограничения за стойността на имота, вида му, площта, да се продаде от областния 

управител на безценица. Това е причината, заради която ще предложим извън основната му 

концепция да направим и тези промени. Целта е да не може еднолично, който и да е областен 

управител, да се разпорежда с държавна собственост, без да съгласува, като минимум, с 

Агенцията по приватизация и следприватизационен контрол такъв тип сделки, а всички други 

сделки да вървят по реда на съгласуване през Министерски съвет и съгласуване с 

министерствата, за да не се оказваме в ситуация да не знаем какво е направил областния 
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управител или е дал несъгласието да се случи едно или друго нещо. Втора много важна тема е 

Закона за устройството и застрояването на Столична община. Главният архитект арх. Здравко 

Здравков е с много амбициозна план –програма, амбиция да промени законодателство, режима 

на  застрояването и начина за развитие на града. Съвместна работна група е създадена между 

МРРБ и Столична община, по инициатива на общината, защото тя не може да е вносител на 

закон. В нея бяха представени идеите за промени на общината, екипът на МРРБ се включи с 

допълнение, за да имаме визията за бъдещето застрояване на София. Следващата група промени 

са промените в Закона за регионалното развитие и Наредба за условията, реда и сроковете за 

изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение на концепцията и схемите за 

пространствено развитие. Гледайки закона и анализирайки опита на другите държави искаме да 

дадем повече възможности на Националния ни център, за да разчупим тясно чиновническото 

гледане на ЗРР, а да дадем възможност за повече експертиза. В много държави, като Чехия, 

Австрия и т.н., видяхме, че такъв тип центрове за териториално, жилищно развитие и устройство, 

правят анализи, национални стратегии, визионерските документи. Не може да разчитаме само на 

частните фирми, че могат да дадат визията на държавата или правителството.  

Давам думата на арх. Лидия Станкова, която ще представи Законопроекта за изменение и 

допълнение на Закона за устройство на територията. 

 

 Арх. Лидия Станкова:  

 

Представи накратко предлаганите промени, като маркира някои по-важни акценти.  

Изпратили сме проекта на ЗИД на ЗУТ до всички членове на работната група и на членовете на 

КС. Изпълнили сме плана за действие и мерките, приети и утвърдени с решение на МС. 

Единствено не сме предложили промяна в Закона за пътищата, в частта за отпадане на две 

процедури. Едната е за предварително разрешение за проектиране, а другата преди въвеждане в 

експлоатация, но те не касаят ЗУТ. Останалите точки по плана за действие за намаляване на 

срокове и отпадане на процедури и разписване на срокове и правила са приети.  

Промените в Закона за устройството на територията предвиждат облекчаване на срокове, 

отпадане на процедури и разписване на по-ясни правила, съгласно плана за действие на 

Министерския съвет по привеждане на законите в съответствие с изискванията за облекчаване на 

гражданите и бизнеса. С предложенията се цели въвеждането на срокове за изпълнение на някои 

процедури, където са липсвали, като например срок за съобщаване на изготвени подробни 

устройствени планове. На много места има случай на забавяния на обявяванията без мотиви и 

аргументи, затова се цели ускоряване на процеса. В случаите, когато главният архитект прецени, 

че преди да бъде пристъпено към съобщаване на проекта той трябва да се разгледа от Експертен 

съвет и в 7-дневен срок се информира възложителя, че ще бъде разглеждан на съвет и след 

неговото решение, и отстраняване на съответните корекции по решенията, ПУП-а трябва да се 

разгледа в 30-дневен срок от ЕС. Въвежда се и срок на действие на издадените разрешения за 

изработване на общи устройствени планове и техни изменения, защото в много случаи има 

злоупотреби с прекомерно забавяне до окончателното им приемане. Въвеждаме 5-годишен срок 

на действие на допусканията на ОУП и ПУП, а за тези, които са до три квартала в Столична 

община и за един квартал деление в други общини до 2 години.  В този срок трябва да се 

финализират, ако не се спират действието и се прилагат старите планове, защото имаме общини, 

които са блокирани за 7-8 години и там животът е спрял.  

Определяме срок за одобряване на изменения в одобрените инвестиционни проекти в обхвата на 

съществените отклонения  по чл. 154, където досега нямаше срок. Уеднаквяваме ги с тези като 

при одобряване на проекти и издаване на разрешение за строеж. Намалява се срока за издаване 

на разрешение за строеж, за допускане и изработване на ПУП-ве от едномесечен на 14 дни, 

когато това се прави от кмета на община, когато той прави допускането. Много съществено 

изменение се предвижда в чл. 137, ал. 1 при категоризирането на строежите. В действащата 

разпоредба строежите се категоризират в шест необосновано раздробени категории, което 

затруднява проектантите и възложителите при определянето им. Видовете строежи от първа и 

втора категория са излишно раздробени при едни и същи условия на задължително оценяване и 

държавно приемане. Строежите от трета категория, които са не по-малко сложни, се въвеждат в 

експлоатация при условията за горните две категории, но не подлежат на задължителна оценка от 



4 

консултант, а от общинския експертен съвет по устройство на територията. Също така и за трите 

категории се изисква задължително становище на Главна дирекция „Пожарна безопасност и 

защита на населението“ за одобряване на инвестиционните проекти. Извършването на оценката 

за съответствие на строежите от трета категория в много случаи затруднява някои общински 

експертни съвети по устройство на територията, които не винаги разполагат с необходимия 

експертен капацитет. Строежите от четвърта и пета категория се оценяват от съответния 

общински експертен съвет, като оценяването от консултант е по желание на възложителя. 

Законосъобразното изпълнение на строителството им се следи от общината, която издава 

удостоверение за въвеждане в експлоатация – чл. 177 от ЗУТ. За строежите от пета категория 

строителният надзор се упражнява от техническия ръководител за разлика от предишните четири 

категории строежи. В шеста категория са строежите по чл. 54 и по чл. 147 от ЗУТ, които не се 

въвеждат в експлоатация. Предлага се обединяване на първите три категории строежи в една 

категория с еднакви изисквания по отношение на оценката на съответствието, строителния 

надзор, въвеждането в експлоатация и административния контрол. Следващите три категории 

стават съответно втора, трета и четвърта със съответните изисквания към тях. С редуциране и 

опростяване на категориите строежи ще се подпомогне и улесни прилагането на ЗУТ и ще се 

премахне необоснованото раздробяване на категориите, което затруднява определянето им без да 

оказва влияние върху качеството на инвестиционните проекти и на строителството. Във връзка с 

промяната на категориите строежи са направени изменения също така и в други разпоредби на 

закона, както и в други закони, в които са определени изисквания, свързани с видовете категории 

на строежите по ЗУТ. Предложено е изменение в чл. 142, като оценката за съответствието на част 

„Конструктивна“ от инвестиционния проект да се извършва като част от комплексния доклад, 

когато се изготвя от регистрирана фирма – консултант, или по отделни договори с физически 

лица, упражняващи технически контрол по част „Конструктивна“, когато оценката се извършва 

от общинския експертен съвет. Предвидено е и оценката на съответствието по част „Енергийна 

ефективност“, при определени условия в съответствие с изискванията на Закона за енергийната 

ефективност, да бъде част от комплексния доклад. С това се цели облекчаване на процедурата по 

оценяване на инвестиционните проекти и намаляване на административната и финансова тежест 

върху възложителите. 

По отношение на обектите с национално значение или общински обекти с първостепенно 

значение допускаме разрешение за строеж да се издава след представяне на документи, 

удостоверяващи, че са приключили отчуждителните производства по Закона за държавната 

собственост и Закона за общинската собственост. Досега се искаше и акт за държавна или 

общинска собственост, което бавеше инвеститора, а то така или иначе ще бъде издадено, затова 

при приключили отчуждителни производства да могат общините да издават разрешение за 

строеж. Облекчава се процедурата за допускане на изработването на ПУП-ве, които са в 

съответствие с предвижданията на заверен ОУП с проведена процедура по реда на глава 6 от 

ЗООС и чл.31 от ЗБР. По сега действащия ред всяко едно задание трябва да се изпрати в МОСВ, 

РИОСВ за преценка дали трябва да се прави ОВОС или не. В някои общини дори за огради искат 

да се издава такова становище, което затормозява. След като ОУП е минал през ОВОС, има 

положителна оценка и е влязъл в сила, ПУП-а задължително трябва да се съобразява с 

предвижданията на одобрения ОУП и да не се пращат заданията за одобрение в РИОСВ.  

Със създаване на нова т. 15 в чл. 147, ал. 1 се облекчава процедурата при промяна на 

предназначението самостоятелни обекти от втора до четвърта категория в заварени сгради, 

когато не се извършват строителни и монтажни работи и не се променят натоварванията, като за 

такива обекти се издава разрешение за строеж без да се одобряват инвестиционни проекти. 

Облекчава се също така процедурата за презаверяване на разрешение за строеж с изгубено 

правно действие като се създава нова ал. 4 в чл. 153. Еднократно ще е вече заверката, за да се 

избегнат нарушения.  

Разпоредбата на чл. 157 се допълва с нови ал. 5 и 6, с което се цели ускоряване на процедурата за 

съставяне на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и 

ниво, когато се изисква присъствието на служители по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ. Ал. 2 се допълва с 

изискването за представяне на договор за авторски надзор с проектанта при откриване на 

строителна площадка, което цели осигуряване на задължително упражняване на контрол от 

страна на проектантите по време на строителството. С допълване на чл. 161, ал. 4 с нова т. 5 е 
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включено, към отговорностите на възложителя, изискване за наличие на сключен договор за 

авторски надзор на обекта при започване на строежа.  

Допълнени са разпоредбите на чл. 232, ал. 2, т. 7 и чл. 237, ал. 2 като са предвидени и глоби и 

имуществени санкции за лицата, които са поставили преместваеми обекти, рекламни, 

информационни или декоративно-монументални елементи в противоречие на изискванията на 

наредбата по чл. 56, ал. 2. 

Допълваме условията за застрояване на сгради за временно обитаване по смисъла на Закона за 

туризма и местата за предоставяне на социални услуги по смисъла на Закона за социалното 

подпомагане по отношение на разстоянията между сградите – и за тях трябва да се спазват 

отстоянията като за жилищно строителство. Допълваме чл.48 по отношение на изграждане на 

огради в урегулираните територии в жилищните комплекси. С промяната в чл. 151 вече не се 

иска разрешение за строеж за изграждане на огради, но някои решиха, че в урегулирани, 

урбанизирани територии могат да правят граници на УПИ-та, които не са регулационни. И 

Столична община имат проблеми и от други общини се обадиха, че в паркове, във вътрешно 

квартални озеленени площи някои се опитва да прави огради, затова предлагаме нова алинея в 

чл. 48., която казва, че в урегулираните територии огради се правят само по регулационните 

линии.  

С предложеното допълнение на закона с нов чл. 156б се въвеждат ред и условия за одобряване на 

плана за управление на строителните отпадъци и плана за безопасност и здраве, като е 

предложено съответстващо изменение в Закона за управление на отпадъците чрез Преходните и 

Заключителни разпоредби към настоящия закон. Планът за безопасност и здраве и Планът за 

управление на строителните отпадъци по естеството си не представляват част от 

инвестиционното проектиране, а част от технологията и организацията на строителството. 

Строителството въз основа на един и същ инвестиционен проект може да бъде изпълнено при 

различна организация и технология. Следва да се има предвид, че разрешението за строеж може 

да се издаде в срок до една година от одобряване на инвестиционния проект (чл. 145, ал. 4 от 

ЗУТ), а строителството да започне в срок от три години след влизането му в сила, като има 

законова възможност и за презаверка, т.е. за удължаване и на този срок (чл. 153 от ЗУТ). 

Очевидно е, че в тези срокове строителството ще се извърши в различна обстановка от 

съществувалата към датата на одобряване на инвестиционния проект, което ще наложи 

преработка на станалите архаични междувременно План за безопасност и здраве и План за 

управление на строителните отпадъци, а съответно и до допълнителни разноски и 

администриране за възложителя. Предвид изложеното се предлага двата плана да се одобряват 

непосредствено преди започване на строителството по смисъла на чл. 157, ал. 1 от ЗУТ, което ще 

облекчи инвестиционното проектиране и ще улесни възложителя, проектанта и изпълнителя на 

строителството, както и общинската администрация. 

Разпоредбата на чл. 157 се допълва с нови ал. 5 и 6, с което се цели ускоряване на процедурата за 

съставяне на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и 

ниво, когато се изисква присъствието на служители по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ. Ал. 2 се допълва с 

изискването за представяне на договор за авторски надзор с проектанта при откриване на 

строителна площадка, което цели осигуряване на задължително упражняване на контрол от 

страна на проектантите по време на строителството. С допълване на чл. 161, ал. 4 с нова т. 5 е 

включено, към отговорностите на възложителя, изискване за наличие на сключен договор за 

авторски надзор на обекта при започване на строежа. 

С изменение в чл. 178, ал. 3, т. 6 е прецизиран текстът на разпоредбата отнасяща се за 

изпълнения на условията по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците при въвеждане на 

строежите в експлоатация. 

В преходните и заключителни разпоредби към ЗИД на ЗУТ са предложени промени в закони, в 

които се отразяват направените в ЗУТ промени, както и са направени допълнения в някои от 

разпоредбите за прецизирането им. 

В Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата в Република 

България в част от разпоредбите, касаещи правомощията на министъра на регионалното развитие 

и благоустройството за одобряване на устройствени планове и на инвестиционни проекти не е 
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включена възможност за оправомощаване от него на други длъжностни лица за извършването 

им. Предложено е допълване на липсващите текстове с цел уеднаквяване на правомощията. 

В Закона за камарата на строителите, Закона за камарите на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране, Закона за защита при бедствия и в Закона за енергийната 

ефективност са предложени промени във връзка с измененията в чл. 137, ал. 1 от ЗУТ.  

В преходните и заключителни разпоредби на закона е предложен ред за довършване по 

досегашния ред на започнали производства по изработване и одобряване на устройствени 

планове и на производства по одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения 

за строеж. Направено е предложение актовете, с които е разрешено изработване на устройствени 

планове или техните изменения до влизането в сила на този закон, губят правно действие в 

сроковете по чл. 124 чл. 124 а и чл. 135 от ЗУТ, които започват да текат от влизане в сила на този 

закон. Направено е предложение законът да влезе в сила в 6-месечен срок от обнародването в 

„Държавен вестник“, както и в този срок да се направят изменения и допълнения на 

подзаконовите нормативни актове за привеждането им в съответствие с промените в категориите 

на строежите.  

Имаме и кардинално нови предложения, като например всички нови строежи да подлежат на 

оценяване от консултантите, тъй като по-голяма част от общините нямат капацитета на 

консултантските фирми. Общините да не се занимават с оценяването на проектите, а оценката от 

консултантска фирма да е достатъчна оценка за качеството и спазването на изискванията. Така 

ще се разтовари общинската администрация от одобряване  на проекти и издаване на разрешения 

за строеж. Има предложение да се завишат изискванията към тези фирми, те да извършват и 

ролята на старите КТК-та, да има съвместен регистър с КАБ и КИИП. Арх. Станкова обясни 

предложението и до какви промени ще доведе то.  

Министър Лиляна Павлова: 

Благодаря за представянето на предлаганите промени. За нас е важно да изпълним тези от тях, за 

които имаме ангажимент, да ги предложим максимално бързо, тъй като това е по плана за 

действие на Министерския съвет. Всеки министър трябва да приведе законите, за които отговаря 

в съответствие със съкратените срокове за облекчаване на режимите и времето за гражданите и 

бизнеса. Всичките мерки са в тази насока, които представяме на заседанието днес, като очакваме 

Вашите коментари. След това приложенията ще бъдат представени на Министерския съвет, 

откъдето ще отидат в парламента, за да се гласуват по време на зимната сесия, за да се поберем в 

срока до края на годината. Давам думата за коментари по предложените промени.  

Инж. Огнян Атанасов, Камара на инженерите в инвестиционното проектиране 

Бих иска да обърна внимание на чл.147, т.15, която се предлага. Нещо подобно беше предложено 

преди няколко месеца в парламента, но беше отхвърлено от народните представители и смятам, 

че беше с право. Става въпрос за облекчение на режима да може да се прави смяна на 

предназначението без проектиране. Ще дам няколко примера, за да си направим сметка, дали 

това е удачно. Както е написан този текст, в един блок може да се смени в нежилищно 

предназначение може да се направи стоматологичен кабинет, инфекциозна лаборатория на 

първия етаж, пияно бар в апартамент, без да се прави проект, ако не бута стени. Второто, което 

може да се случи, което е още по-опасно е в производствените помещения, може да се смени от 

склад на сушилня едно хале. Енергията, която ще се потребява е много голяма. Много хора ще 

пишат, че няма СМР, но ще правят производство.  

 

Министър Лиляна Павлова:  
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Дефиницията е „строително-монтажни дейности“. Това, което Вие давате като пример, е монтаж. 

Каквато и да е била апаратура, оборудване в един склад е монтаж и попада в хипотезата на 

забраната. Така, че ние говорим за малките преустройства, които човек иска да направи вкъщи, 

да облекчим режима.  

 

Инж. Огнян Атанасов, Камара на инженерите в инвестиционното проектиране 

 

Да. Другото, което исках да дам като пример, е че по този начин, когато се направят изменения и 

стане от един вид на друг и се сменят системите на микроклимат ще рефлектира и към енергийни 

сертификати и прочие. Когато е офис сграда ще имаме над 20% разлика в микроклимата, което 

ще рефлектира на сертификата и няма да се разбере ако го няма проекта. Обръщам Ви внимание, 

че това е прекалена либерализация, която  няма да е полезна и ще даде дефект, защото много 

хора ще го заобикалят. Не смятам, че е удачно. Може да се мисли за облекчение, например ако се 

иска един апартамент да стане адвокатска кантора, но не и за производствени предприятия. 

Другото, което искам да коментирам е члена за консултантските фирми за докладите за оценка за 

енергийна. Според мен е хубаво да се запише, че не само лица, които притежават, а да отговарят 

на изискванията, които са за вписвания на фирма в АУРА, което е много по-тежък режим, 

отколкото за консултантските фирми и ще даде проблем. 

 

Министър Лиляна Павлова: 
Съгласна съм за АУРА, но по другите Ви предложения имам своите съображения. Други. 

 

 Емил Тодоров- член на  УС на  БААИК: 

Ние сме внесли предложение за козметични промени. В чл.148, ал.2, предлагаме думата 

„четвърта“ да се замести с „трета“. Т.е. за всички обекти да бъде задължителен строителния 

надзор. Ако това не се приеме нашия въпрос е следния. Съгласно предложението, което е 

направено сега предложението: „строителния надзор се осъществява от консултант за строежите 

от 1-ва до 4 –та категория“. Така, както е написано предложението четем чл. 168, ал. 2, „думите 

до четвърта се заличават“. Какво означава това?  

Другите промени, които сме внесли, това е някои от строежите да минат в по-висока категория, 

това са производствените и промишлени складове. Изразили сме становище за определени 

обществено-обслужващи сгради, които са с определена квадратура. По същество приемаме 

напълно промените, които предлага МРРБ. Смятаме, че те са много рационални и ще допринесат 

за облекчаване на режима за получаване на разрешението за строеж и въвеждането в 

експлоатация. Обръщам специално внимание на сроковете, които се дават на администрацията, 

тъй като действително беше проблем със протокола за откриване на строителна площадка.  

 

Арх. Лидия Станкова: 

  

Утре в 10.30 часа имаме заседание на работната група, така че всички тези неща трябва да ги 

изчистим.  

 

Инж. Светослав Глосов, председател на Камара на строителите в България: 

 

Подкрепяме предложенията, които са направени за промени в ЗУТ. Имам само въпрос дали са 

подкрепени предложенията за промени, предложени от нас, свързани със Закона за камарата и за 

контрола на строителството и строителните фирми. Става въпрос за контрол върху строителните 

фирми, редовността на фирмите и нарушенията, които правят. КСБ искаме да ни се даде 

възможност и право да санкционираме фирмите, които допускат нарушения. Сега по закон 

нямаме това право. 

 

Заместник-министър Николай Нанков: 
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Включително и по Ваше предложение относно категориите и новото прецизиране на категориите 

също правим известни промени относно капацитета на фирмите и съответно възможността за 

кандидатстване за обекти от 1-ва до 4 –та категория.   

 

Арх. Георги Бакалов- Съюз на архитектите в България 

 

Това, което се предлага в работните групи безспорно ще облекчи административното бреме. 

Много положителна стъпка е да не се дава право на строеж преди приключване на отчуждителни 

процедури, което е много важно. Имаме депозирано предложение след одобряване на проектите, 

преди издаване на разрешение за строеж да се издава една декларация, че собствеността на 

проектната документация е преминала в ръцете на вносителя. Практика е, не говоря за 

интелектуалната собственост, което е авторското право, тази документацията е част от вещното 

право, каквото е правото на строеж. Практика е да се издава разрешение за строеж върху 

документация, която не е на строителя, а в много случай главните архитекти го правят, но то не е 

регламентирано законово. Това е начин не само да се уважава интелектуалната част на проекта, а 

начин да се спази процедура за вещното право.  

Другото ни предложение е не възложителя да определя кой е водещия проектант, а вида на 

обекта –може да е инженер, архитект, технолог и т.н. Това според нас е важно.  

 

Министър Лиляна Павлова: 
 

Като цяло подкрепяме тези предложения, единствено колеги имаха проблем с тълкуването на 

авторско и вещно право относно промените през 2015 г. Работната група ще разгледа още 

веднъж казуса. Това през 2015 г. е обсъждано,минало е на комисия, но още веднъж юристите ще 

кажат.  

 

 Проф. Петьо Хаджиев- председател на УС на ДЗГД 

 

Запознавайки се със ЗУТ и неговите 186 изменения от 2003 г. досега ние като представители на 

гражданското общество констатираме, че това е един дълбоко корупционен закон и много се 

радваме, че правителството е съзряло как от добрите намерения се получава една много жестока 

практика, която задушава устрема и стремежа на България да се развива в бъдеще. Нашето 

предложение е че това не може да бъде закон с толкова много изменения. Приемането на закони 

в света, в демократичните страни е сложна процедура с мятане от една камара в друга. Законите 

тук трябва да станат като в Англия – за 200 години да няма една поправка и допълнение. 

Законите, както в демократичните страни, не трябва да се пишат от юристи или адвокати. Те се 

пишат от гражданското общество и браншовите камари. Предлагаме да се съберем всички 

браншови камари, да седнем и с правителството да напишем истински закон за ЗУТ, такъв, че да 

не се променя в следващите 200 години и да не се съзира в него пречки за развитие. 

 

 Валентин Чавдарски – председател на Функционалната камара на  ДЗДГ 

 

Изразяваме своето задоволство от промените, които се предлагат в ЗУТ, затова че общото 

желание да се опростят процедурите до степен до която да се намалят и корупционните 

практики. В същото време в разговори с наши членове от бранша, които се занимават с 

проектиране и строителство породиха някои въпроси. При прекатегоризацията на обектите, 

наред с положителните страни, ще се получи ситуация, при която  обектите, които досега бяха от 

трета категория, които включваха възможност за промяна на натоварванията, конструктивни 

изменения и изграждане на нови конструкции се прехвърля  към сегашната втора категория и ще 

се приравнят към първа категория. Това означава, че най-голямата част от строителните фирми, 

които са от трета и по-високи категории в момента в страната ще загубят правото да изпълняват 

конструкции и  силно ще бъде сгъстена конкурентната среда на обекти, които не включват 

конструктивни изменения и промяна на натоварвания. Това означава, че все повече фирми ще се 

борят за все по-малко обекти със все по-малка стойност. Обратно, обектите по новата 

класификация първа категория ще достигнат до ситуация в условия на силно разредена 
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конкурентна среда ще се получи ситуация за служебно спечелване на обекти от фирми, които 

могат да бъдат регистрирани в тази категория. Моля да бъдат разгледани нещата, свързани с тази 

категоризация и да се даде възможност на фирмите, които и досега изпълняваха проекти от трета 

категория, а това са най-голямата част от строителните фирми и най-големи работодатели да 

продължат да работят.  

 

Марияна Крумова, Българска стопанска камара, Асоциация „Природен газ“ 

 

Подкрепяме промените, но очакваме и по-радикални поправки. Ние искаме акцент върху 

техническата инфраструктура. Опростяват се процедурите за сгради, предприятия и прочие. Те 

обаче по никакъв начин не облекчават нито с ден уточняването на техническата инфраструктура, 

а за да съществува един обект – дом, училище, сграда въобще, трябва да има достъп до 

водопровод, канализация, газ в по-ново време. Това става изключително трудно и нито с ден не 

се облекчава. Затова искаме по-радикална промяна. Изискванията за газопровод и 

административна сграда са съвсем различни.  

 

 

Инж. Светослав Глосов, председател на Камара на строителите в България: 

 

Подкрепям г-н Чавдарски. Неговите съображения за обединение на категориите трябва да се 

разгледа. Вкарването на трета група към първа група ще елиминира повече от  50% от фирмите в 

строителството на жилищни сгради. Трябва да се помисли много добре. Трябва да се променят 

показателите за вписване в регистъра.  

 

Министър Лиляна Павлова: 
 

Променяйки Закона за Камарата на строителите ще се даде възможност и за промяна в 

показателите, да се не получи този ефект. Идеята е да променим закона, за да няма 

дискриминация на фирмите. Предлагам текстовете да се обсъдят на заседание на работната 

група. Това е коректно. Въпросът е за прецезиране на текстовете, за да има по-малко категории. 

Категорично няма да се ощетят фирми.  

 

 Иван Каралеев-председател на КИИП 

 

Имам молба когато правим промени да се дава повече време, за да може добре да ги осмислим.  

Обръщам внимание на промените в чл.147, касаещо измененията за промяна на 

предназначението на строежите или части от тях. Много внимателно трябва да се пипа там, 

защото може да доведе до много страхотен хаос. Подкрепям инж. Глосов в казаното от него за 

категориите на строежите.  

 

Министър Лиляна Павлова: 

 

Разбирам принципния Ви коментар и аз го подкрепям. Но дайте конкретни предложения. Ние 

трябва първо да облекчим промяната на предназначение, когато говорим за проста, елементарна 

промяна. Задължително трябва да го направим това, защото иначе за най-елементарни неща става 

кошмар. Ако Вие виждате в конкретния текст какво може да се пипне, дайте, но иначе да не 

останем само в сферата на пожеланията или анархия и заобикаляне. От друга страна не искам да 

стесняваме закона така, че пак да имаме проблем с дребните смени на предназначение да не 

можем да ги правим. Очаквам конкретни текстове за промяна, които да се обсъдят на работна 

група.  

 

 Инж. Антони Чипев-гл. секретар на КИИП 

 

Ние имаме нужда от малко по-широко обсъждане. Имаме комисии по нормативни актове, 

Управителен съвет, който трябва да одобри решенията, които се предлагат, затова набързо само 
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ще увеличаваме списъка на промените. Относно противоречията в законите. В нашия закон, с 

който сме създадени Камара на инженерите и архитектите има изрично разделяне на 

инженеринга, т.е. той не е допустим за нас от гледна точка на това, че води до ограничаване на 

проектантското решение, което е сведено до възможностите на изпълнителя. Това не винаги 

отговаря на интересите на възложителя. Разбирам, че е много по-лесно да се работи с един 

субект, но трябва да се съобразяваме с обществения интерес и най-вече на възложителя, който 

прави инвестицията.  

 

Министър Лиляна Павлова: 

 

Разбирам от една страна Вашето притеснение. Но Вие сте членове на работната група и знаете 

какви са промените, така че, да казвате, че няма време, при условие, че участвате активно и 

постоянно при нас… Не е като за първи път днес да научвате какви промени ще се правят и че 

сте изненадани едва ли не. Знаете и дебатираме с Вас от много време. По отношение на 

инженеринга, който дебат водим от миналия мандат и сигурно ще продължим да водим още. 

Като страна член на ЕС, поглеждайки в европейските директиви, които всички 28 страни членки 

прилагаме принципа на инженеринга. Той е заложен в духа на директивата за обществени 

поръчки, за избора на изпълнители, които да реализират конкретни обекти. Инженерингът като 

такъв съществува в нормативните ни актове на още по-високо ниво и съответно в нашите закони 

и подзаконови нормативни актове. Спорът трябва или не трябва да има инженеринг изобщо не 

трябва да стои пред нас нито днес, нито никога, защото той е съществуващ, допустим във всички 

държави. Инженерингът е начин, по който да реализираш определен вид обекти, дали и при кой е 

процес на прецизиране. Да отричаме инженеринга няма как да е въпрос на дебат. Като 

възложител на големи инфраструктурни обекти, като мое лично мнение, съм категорична, че 

инженеринга помага много, за да имаме един партньор, който да си носи отговорността за 

проектирането и изграждането на обекта, защото си спомняме за проекти със забравени стълби 

или пропуснати основни елементи на голям обект, за които строителят каза, че прави това, което 

му е дал проектанта. Тук въпросът е на професионализъм и капацитет на инженера като част от 

екипа на този, който изпълнява обекта. Категорично не мога да го приема в качеството ми на 

възложител на всякакви проекти. Извън моето лично мнение, това е общоприета европейска 

практика.  

 

 Инж. Антони Чипев-гл. секретар на КИИП 

 

Може би не уточних нещата. Инженерингът е допустим, но дали да не бъде допустим в работния 

проект и детайлите, когато вече инвеститорът е избрал съоръженията и знае за какво плаща. 

Тогава се прави детайлен инженеринг и нещата са много по-точни. Скромният ми опит с чужди 

фирми показва, че възложителят по собствени критерии избира консултант в смисъла не на 

надзор, а да изготви задание, което да удовлетвори личния му интерес и желания, след което се 

избира проектант, който да изпълни заданието. След одобрен инвестиционно-технически проект 

се пристъпва към инженеринг.  

 

Министър Лиляна Павлова: 

 

Съгласни ме с това, което казвате, но то и сега е така. Ако възложителят иска да спази този ред 

той може да го спази, стига да спазва Наредба 4 – да има истинско предпроектно проучване или 

идеен проект може да го реализира. Не виждам никакъв проблем. 

 

Борислав Игнатов-председател на УС на Камарата на архитектите в България  

 

Камарата подкрепя така направените предложения. Това е правилната посока и всички неща 

смятам, че ще доведат до намаляване на административния товар. Трябва да се допрецизират 

нещата в точката за категориите, както споделиха колегите. Това ще го направим в работната 

група. Настояваме, че към категориите трябва да приложим принципна пропорционалност на 

процедурите за съответната категория. Не е редно за едно летище и една къща да се дават 
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еднакъв брой проекти. Това всички професионални организации сме се консолидирали като 

мнение.  

По отношение на допълнителните предложения, за които спомена арх. Станкова, предлагам за 

разглеждане едни блок схеми. Това не са допълнителни неща, а са направени в изпълнение на 

точка 26 от ПМС, където ясно се казва да отпадне одобрителния режим, който е на общинските 

администрации за облекчаване на процедурите, т.е. от основните точки, а не нещо извън плана на 

МС. На тази база, в разговор с всички професионални организации сме се обединили около едно 

доста и елегантно предложение… 

 

Министър Лиляна Павлова: 

 

Предложението е да се отнемат правомощията на общинската и държавна власт в областта на 

проектирането и да се предоставят на Вас. Елегантно е, вярно. Това трябва да се види на 

заседание на работната група. Да не губим ролята на държавата. Ако имате нещо конкретно, 

което да добавите, ще го предложите на заседание на работната група.  

 

 Инж. Валентин Йовев- председател на УС на КИГ 

 

Подкрепяме напълно направените предложения за промени. По отношение на инженеринга, в 

качеството си на проектант, който се занимава 30 години с дейност, имам много аргументи „за“ и 

„против“. Много са негативите за проектантите. Често пъти строителите като водещи, защото 

проекта 2 до 5%  от строителната стойност, и представете си как се извършва авторския надзор 

под натиск. Това за щастие не случва често, защото повечето строители са доста коректни, но 

често пъти нещата не са равнопоставени и често под натиск да си вземат парите правят 

определени компромиси. Искам само да алармирам, че е създадена частна фирма, която се казва 

„Камара на инженерите по геодезия в България“ , която няма нищо общо с нашата Камара, която 

е създадена по Закона за геодезията.  

 

Министър Лиляна Павлова:  

Мисля, че с това изчерпахме коментарите по ЗУТ. Приемам, че на работна група ще прецизирате 

важните коментари, които обсъдихме по чл. 137, чл.147, за категориите. Разчитам да дадете 

конкретните текстове, които предлагате, за да прецизираме и окомплектоваме този пакет.  

 

 

По точка 4 от дневния ред: 

 

Министър Лиляна Павлова 
Давам думата на архитект Здравко Здравков да представи духа на новата визия на Закона за 

изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столичната община. 

 

Арх. Здравко Здравков – Главен архитект на София 

 

Предлаганите промени в Закона за устройството и застрояването на Столична община целят да 

осъвременят закона, който бе приет преди 10 години в условията на „бум“ в строителството, 

последван от финансова криза. Всичко това доведе до проблеми, с които не се бяхме сблъсквали 

до момента, като например сградите, които генерират сериозен поток от автомобили и хора, 

които водят до проблеми за цялата градска среда. Такива сгради не бива да се изследват само по 

изискванията на Наредба 2 за достъпност, гариране и паркиране, защото създават огромни 

предпоставки за проблеми в цялостната градска среда. За 4 месеца се сблъсках с повече от 10 

сгради, които дефинират към себе си огромен обем автомобилен трафик в улици с пропускливост 

от неповече от 5 коли в минута. Те създават задръствания и затваряне на цели райони в 

Столицата. Намерихме подкрепа от МРРБ за промяна в наредбата. Въвеждаме нови мощни  

инструменти като Наредба за градска среда, която създава механизми за визията на градската 

среда, като изгледа на фасадата на сградите с цветови и фасадни осветления, градската среда с 

елементи на обзавеждане, архитектурния ансамбъл и градския дизайн. Със Закона се създават и 
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подзаконови нормативни актове за изисквания за отстоянията между сградите в жилищните 

комплекси, тъй като сега има условия за много близко застрояване, което поражда конфликти. 

Действащите отстояния в момента дават възможност за близки застроявания. Премества се 

тежестта към Столичния общински съвет за създаване възможности за намаляване в определени 

случай за целесъобразно допустимите устройствени показатели, т.е. за територии с културно-

историческо наследство, за спортни терени, се допуска намаляване на показателите, установени с 

Общия устройствен план като се въвежда изискване за квалифицирано мнозинство.  Въвеждат се 

определения в понятията на зелената система и се създава ново понятие, което беше пропуснато 

досега в терените за озеленяване в междублоковите пространства, които със сегашните ПУП-ве 

се отреждаха с режим на ТГО, което противоречеше на общата логика  на закона, защото зоните 

ТГО са отредени за локални паркове и градини, а отреждането в режим ТГО противоречеше на 

това застрояване в комплексите. Въвеждаме нова дефиниция – т.нар.  терени за озеленяване в 

жилищните комплекси (ТЖК), която в подробните устройствени планове ще се отразяват 

терените за озеленяване, за да няма обратна връзка графичната част на ОУП.  

Въвеждаме  облекчен режим за строителство на спортни и детски площадки за лица под 12 г. с 

възможност за издаване на виза. В приложенията към ОУП привеждаме приложенията към 

действащата нормативна уредба, тъй като тя кореспондира с отменени наредби – това е 

Наредбата за застрояване в земеделски земи и Наредбата на МЗ за определяне санитарно-

хигиенните зони, т.е. правим промени в текстовата част към приложенията. Всичките надписи, 

които бяха след приложенията с малки букви  преминават към тялото на закона.  

Създаваме регламент и за решаване на дългогодишния спор между Столична община и община 

Самоков по отношение на терените, залети от яз. „Искър“, териториалната граница и проблемите 

между районите Витоша и Панчарево и Люлин и Връбница. Промените не касаят графичната 

част в ОУП, а текстовата част и са в посока ясно дефинирани неща, които вследствие на 

последния бум в строителството дадоха възможност в зони за застрояване, отредени за СМФ. Ще 

дам и пример. Терените с коефициент на интензивност 3,5 при условие и възможност за 

застрояване на 10 декара дават възможност за застрояване на 35 хил.кв.м. сграда, която разделена 

на брой етажи ще стигне височина от 50-80 етажа, която пунктово би натоварила София да бъде 

напълнена със сгради от порядъка на 200 м. В момента единствената пречка е изискването на 

Държавната въздухоплавателна агенция. Въвеждаме изискване за такъв тип сгради, попадащи в 

комплексните градски центрове от 1 и 2 ниво и в историческия център да бъдат приемани с 

решение на Общинския съвет.  

 

Заместник-министър Николай Нанков: 

Направи кратък коментар на промените и откри дискусия по тях. 

 

Арх. Георги Бакалов-председател на Съюз на архитектите в България 

 

Това, че има закон за застрояване на София и ако част от проблемите са на големия град,съм 

сигурен, че са част и от проблемите на Варна, Бургас, Пловдив и др. Сигурен съм, че един ден ще 

имаме възможност да отчитаме тези диференциации на видовете селища, овладени в ЗУТ със 

спецификата на селищата. Два важни въпроса – озеленяването и паркирането, които са в пряка 

връзка със замърсяването, задръстването и т.н. в София. В чл. 19, където се предлага нова алинея 

7 в ЗУЗСО, всъщност не се казва, че високата растителност след 12 години може да подлежи на 

контрол. Това, което предложихме от Съюза на архитектите е да подходим като в другите 

развити държави, най-вече на опита в Германия, върху подземните паркинги и гаражи. Знаем, че 

имаме проблем с високите подпочвени води в Столицата и че няма рентабилност с повече от 

един подземен етаж и т.н. да се въведе такава норма, че озеленяването на покривите да влезе в 

нормите по ЗУТ със съответните изисквания. Да се даде възможност покривите на гаражите и 

подземните гаражи да се счита като елемент от градското озеленяване и да се следи за спазване 

на нормите. По отношение на паркирането, гарирането и задръстванията нашето предложение е 

автоматизираните системи, особено по централните градски части, да не влизат в коефициента на 

интензивност, защото повечето показатели са постигнати. Това е една възможност наистина да се 

реши въпроса. За намаляване на показателите не е ясно защо трябва решение на общинския съвет 

за по-ниски показатели.  
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Арх. Здравко Здравков – главен архитект на София  

 

По отношение на озеленяването и сега има текст в закона. За 12-годишната корона на 

растителността, в поправките са дефинира по-добре.  По отношение на подземните гаражи – 

отразено е в наредбата на зелените системи на Столична община. Има недостатъци на наредбата, 

които ще се променят. По отношение на паркирането – обвързани са промените с последните 

промени в ЗУТ, с което се обособиха паркинг гаражи и отделни места за паркиране. Имаме 

големи проблеми, разрешават се паркинг системи. В София като кофраж вървят паркоместа. 

Трябва да прецизираме.  

За намаляване на показателите, считаме общинския съвет за органа, за да не се усили натиска 

към администрацията и главния архитект. Колективният орган е този, който може да приеме 

решение за намаляване на показателите от ОУП. В момента доброто политическо решение и 

желанието на определени групи да се намали застрояването не бива да става само със санкция на 

главния архитект.  

 

 Борис Милчев-началник -отдел СО-НАГ 

 

По закон показателите на устройствен план са максимално допустими и общинския съвет не би 

могъл да изскочи от рамката на закона. В обема на максимално допустимите нива закона дава 

възможност ОбС да определя по изключение в определени случай с мотивация и квалифицирано 

мнозинство да намали показателите. Това е така, защото все пак става дума за ограничаване на 

правата на собствениците на имоти.  

Паркирането, което коментира арх. Бакалов, тази нова устройствена зона в жилищните 

комплекси, която сега е дефинирана в т.3 от приложението отваря възможността в зелените зони 

да се изграждат подземни паркинги, но при спазване на технологичното изискване за висока 

растителност.  

 

 Проф. Петьо Хаджиев- председател на УС на ДЗГД 

 

Изказване в подкрепа на усилията на арх. Здравко Здравков за запазване на зеленината на София 

и предложения за повече мерки за защита на въздуха. Обяви се против застрояването на 

столицата и даде пример с Париж, където са рушени дори църкви, за да се оформят зелени зони и 

паркове.  

 

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на София  

 

По отношение на зелените системи с промените, които предлагаме дефинираме ясно понятието 

„зелени системи“, тъй като това беше наясно като формулировка. В допълнителните разпоредби 

сме разписали подробно понятието „зелени системи“. Ние не само трябва да отреждаме терени за 

зелени системи, но и да следваме политиката да започнем да ги отчуждаваме, защото хората в 

„Младост“, които протестират трябва да са наясно, че общината е резервирала 117 хил.кв.м. за 

озеленяване, които са в огромна тежест на бюджета. Тези пари трябва да дойдат от данъците, за 

да си изкупим терените обратно и това трябва да се знае от всички, дори и от хората, които 

„палят фитилите“ за протести. 

 

 Проф. Петьо Хаджиев- председател на УС на ДЗГД 

 

Предлагам в нормативните уредби да влезе и въздуха на София за бъдещето. Всички сме в 

настоящето и смисъла е да градим бъдещето.  

 

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на София  

 

Считам, че промените, които предложихме създават някои рестриктивни механизми, но те биха 

заработили да отговорят на огромния натиск от страна към териториите, отредени към зона 
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СМФ. Да отговорят на изискванията на гражданите за озеленяване, да намерим правилни 

дефиниции за зелени системи, за понижаване на показатели. Мисля, че това са едни добри 

промени, но бихме приели бележки, стига да са резонни.  

 

 Арх. Виктор Бузев- представител на НСОРБ 

 

Изказа подкрепа за работата на арх. Здравко и му пожела да работи така ,че да намира баланса 

между интересите на собствениците на земя и обществения интерес. 

 

 Министър Лиляна Павлова: 

 

Предлагам да разгледаме двете последни точки наведнъж, защото са допълващи се. Каква е 

концепцията ни. Националният център за териториално развитие към МРРБ да участва по-

активно с капацитета си при пространственото развитие, стратегическо планиране на национално 

и регионални ниво. Подобна практика има в редица европейски държави, а у нас този потенциал 

не се използва. Целта е с промени в закона центърът да изработва националната концепция за 

пространствени развитие, регионалните схеми пространствено развитие за районите от ниво 2, 

както и националната стратегия за регионално развитие. В момента тази възможност бе 

предоставена да се възлага чрез Закона за обществените поръчки на частни компании. 

Дружеството е създадено с тази цел.  Наредбата за условията, реда и сроковете за изготвяне, 

съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение на концепцията и схемите за пространствено 

развитие с нея ще се направят нужните изменения, за да е ясно кое изработва националния 

център и кое областните управи, за да се прави от държавата, като така се осигури устойчивост и 

сигурност.  

Накрая на заседанието, съвсем накратко искаме да представим промените, които предлагаме в 

Закона за държавната собственост в хипотезата за всички имоти с данъчна стойност над 10 

хил.лв. Целта на предложението е областните управители да могат да сключват сделки с 

държавни имоти над визираната стойност само след консултация с Агенцията за 

приватизационен и следприватизационен контрол, както е за всички видове държавна 

собственост.  

Давам думата на г-н Тодор Стоянов да представи предложените промени.  

 

Тодор Стоянов - директор на дирекция „Държавна собственост“ в МРРБ 

 

По този начин в бъдеще ще се предотвратят сделките по чл. 45 А, както стана със земята под 

„царските конюшни“. Допълнителните изменения целят да гарантират държавната собственост, а 

основанията за промяна са както непопулярните разпоредителни действия с държавни имоти, 

така и нуждата от синхронизацията на Закона за държавните помощи със Закона за държавната 

собственост. Досега областните управители имаха възможността да продават без търг и контрол 

държавния дял на имоти в съсобственост, както е при „царските конюшни“. Това вече няма да 

може да е безконтролно. Базовата цена от 10000лв. по данъчната оценка на имотите е основна за 

Агенцията по приватизация, като специализираното звено, което се занимава с разпореждане с 

държавни имоти и има необходимия капацитет. Това ще е от полза за областните управители, за 

да не допускат грешки при осъществяването на сделки. Промените предвиждат и премахване на 

възможността собственика на земята да изкупи без търг сградите, когато са в режим на 

съсобственост. 

С оглед да не се допуска нерегламентирана държавна помощ предлагаме в чл. 54, който дава 

възможност държавата да предоставя безвъзмездно държавни имоти, ние ги ограничаваме, че 

областния може да предоставя безвъзмездно земи само на общините и то при определени 

условия. Така се пази обществения интерес и ще се премахне варианта, при който общините 

продават само земите.  

 

 Рада Йосифова-юрист, представител на КРИБ 
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Казвате, че в Закона за предоставяне на държавните помощи Вие ограничавате субектите спрямо, 

които ги разпростирате. Не смятате ли, че това противоречи на чл. 19 от Конституцията за 

равнопоставеност на икономическите субекти? 

 

 Министър Лиляна Павлова: 

Вие не разбрахте. В Закона за държавната собственост се ограничава, че държавната собственост 

се предоставя за целите и се преобразува в общинска за целите на общини за изпълнение на 

техните функции. Това е ограничението, което правим при спазване на Закона за държавните 

помощи, които могат да бъдат допустими, могат да бъдат и недопустими.  

 

Арх. Георги Бакалов- Съюз на архитектите в България 

 

Звучи добре, но в работните групи обсъждахме защитата на обществения интерес, с мерките, 

които предлага министерството. С цялото уважение на бизнес структурата, специално ние от 

САБ споделяме виждането обаче, че трябва да се защитава обществения интерес именно с 

функциите на експерти, главни архитекти, които да могат да одобряват проектите в общините. 

Не говорим за недостига на кадри в 231 общини , включително в големите общини да има главни 

инженери, а не само главни архитекти, а това не е заради липсата на контрол, а за да се защити 

интерес.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


