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Раздел I. 
Инвестиционно проучване и проектиране 

Чл. 137. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) (1) В 
зависимост от характеристиките, 
значимостта, сложността и рисковете при 
експлоатация строежите се категоризират, 
както следва: 

 

Раздел I. Инвестиционно проучване и 

проектиране  

Чл. 137. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) (1) В 

зависимост от характеристиките, значимостта, 

сложността и рисковете при експлоатация 

строежите се категоризират, както следва: 

Чл. 137. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) (1) В зависимост от 

характеристиките, значимостта, сложността и рисковете 

при експлоатация строежите се категоризират, както следва: 

Чл. 138. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) 
Възложителят може да възлага 
предварителни (прединвестиционни) и 
обемно-устройствени проучвания за 
определяне разположението на обекта, 
доказване на нормативната допустимост, 
целесъобразността на инвестиционната 
идея, както и за съставяне на задание за 
изработване на инвестиционен проект. 

 

Чл. 138. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.)  ЧЛ.138 се 

променя така) 

Чл. 138. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.)  ЧЛ.138 се променя 

така) (1) Предварителни проекти. Възложителят може да 

възлага предварителни (прединвестиционни) проекти, 

технико икономически обосновки, и обемно-устройствени 

проучвания  и идейни проекти с минимум 2 варианта , за 

определяне разположението на обекта, доказване на 

нормативната допустимост, целесъобразността на 

инвестиционната идея, както и за съставяне на задание за 

изработване на инвестиционен проект. 

(Допълнение) Възложителят може да възлага проекти по Чл. 

138 на цени  по Методиките на Камара на инженерите в 

инвестиционното проектиране и Камара на архитектите в 

България и само при осигурени средства за 

целта.Възложителите нямат право да възлагат обществени 

поръчки едновременно за проектиране и строителство.  

(2) Нова. Възложител е длъжностно лице, което разполага с 

национални средства – от Националния бюджет, от 

Европейско финансиране и заеми от банки и други. 

Възложителя  носи наказателна отговорност при 

разхищения на средствата.  

(3) Нова. За инфраструктурни обекти с  важно национално 

значение се обявяват задължително  конкурси за проекти по 

ал.1 с право на участие само на   проектанти с пълна 

проектантска правоспособност и задължително обществено 

обсъждане.   



 

Чл. 139. (1) Инвестиционните проекти могат 
да се изработват в следните фази: 

1. идеен проект; 
2. технически проект; 
3. работен проект (работни чертежи и 

детайли). 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 
82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г., изм. - 
ДВ, бр. 101 от 2015 г.) Възложителят в 
зависимост от спецификата на обекта 
задължително възлага за изработване тези 
части на инвестиционния проект, въз 
основа на които може да се направи оценка 
за съответствие с изискванията на чл. 169, 
ал. 1 и 3 и да се изпълни строежът. 

(3) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 
82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г., изм. - 
ДВ, бр. 101 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 
2017 г.) Всички документи - графични и 
текстови, по всички части на 
инвестиционния проект се подписват и 
подпечатват от проектанта на съответната 
част и се съгласуват с подпис от 
проектантите на останалите части и от 
възложителя. Не се съгласуват с подпис 

Чл. 139. (1) Инвестиционните проекти могат да се 

изработват в следните фази: 

Чл. 139. (1) Инвестиционните проекти могат да се 

изработват в следните фази:  

1.технически проект;  

2.работен проект (работни чертежи и детайли).  

(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., 

в сила от 26.11.2012 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2015 г.) 

Възложителят в зависимост от спецификата на обекта 

задължително възлага за изработване тези части на 

инвестиционния проект, въз основа на които може да се 

направи оценка за съответствие с изискванията на чл. 169, 

ал. 1 и 3 и да се изпълни строежът. .(Допълнение) 

Възложителят може да възлага проекти по Чл. 139 на цени  

по Методиките на Камара на инженерите в 

инвестиционното проектиране и Камара на архитектите в 

България и задължително при осигурени средства за 

проектирането. Възложителите нямат право да възлагат 

обществени поръчки едновременно за проектиране и 

строителство.  

(3) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., 

в сила от 26.11.2012 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2015 г., изм. - 

ДВ, бр. 13 от 2017 г.) Всички документи - графични и 

текстови, по всички части на инвестиционния проект се 

подписват и подпечатват от проектанта на съответната част,  

от управителя на фирмата проектант,автор на проекта,  и се 

съгласуват с подпис от проектантите на останалите части и 

от възложителя. Не се съгласуват с подпис изчисленията, 

извършени от проектанта по съответната част.       

(4) (Доп. - ДВ, бр. 20 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.)  

(5) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. 

- ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Министърът 

на регионалното развитие и благоустройството издава 



изчисленията, извършени от проектанта по 
съответната част. 

(4) (Доп. - ДВ, бр. 20 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 
65 от 2003 г.) 

(5) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 
26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в 
сила от 28.11.2014 г.) Министърът на 
регионалното развитие и 
благоустройството издава наредба за 
обхвата и съдържанието на 
инвестиционните проекти. 

 

наредба за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти.   

Чл. 140. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) (1) Възложителят или 

упълномощено от него лице може да поиска виза за 

проектиране. Визата се издава от главния архитект на 

общината в срок до 14 дни от постъпване на заявлението.  

(2) (Доп. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) 

Визата за проектиране представлява копие (извадка) от 

действащ подробен устройствен план с обхват поземления 

имот и съседните му поземлени имоти, с означени налични 

сгради и постройки в него и в съседните имоти и с нанесени 

линии на застрояване и допустими височини, плътност и 

интензивност на застрояване и други изисквания, ако има 

такива, както и допустимите отклонения по чл. 36. Когато 

кадастралната карта е влязла в сила след влизането в сила на 

подробния устройствен план, визата се издава върху 

комбинирана скица от кадастралната карта и подробния 

устройствен план.  

(3) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2004 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 61 от 

2007 г., в сила от 27.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2009 г., в 

сила от 10.04.2009 г., доп. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 

26.11.2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 101 от 2015 г.) За 

строежите по чл. 12, ал. 3, чл. 41, ал. 2, чл. 50, 51, 58, 59, чл. 

133, ал. 6 и чл. 134, ал. 6 и 7, както и за обекти - недвижими 

културни ценности издаването на виза е задължително. 

Визата за проектиране се съобщава на заинтересуваните 

лица по чл. 131 с изключение на случаите, когато са 

представени декларации за съгласието им с нотариална 

заверка на подписите или заинтересувани лица са само 

лицата, по чиято инициатива се издава визата. 

Раздел II. 
Съгласуване и одобряване на 

инвестиционните проекти 

Раздел II. Съгласуване и одобряване на  

предварителни и инвестиционните проекти  

Чл. 141. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г., доп. - ДВ, 

бр. 13 от 2017 г.)(изм. И доп.) Идейният 

инвестиционен проект (доп. по Чл. 138(1) 

Раздел II. Съгласуване и одобряване на  предварителни и 

инвестиционните проекти 

Чл. 141. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 13 от 

2017 г.)(изм. И доп.) Идейният инвестиционен проект (доп. 

по Чл. 138(1) подлежи на съгласуване от главния архитект. 



Чл. 141. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г., доп. 
- ДВ, бр. 13 от 2017 г.) Идейният 
инвестиционен проект подлежи на 
съгласуване от главния архитект на 
общината въз основа на предварителна 
оценка за съответствие по чл. 142, ал. 2. 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 
15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., отм. - 
ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г.) 

(3) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Отказ за 
съгласуване на идеен инвестиционен 
проект може да се прави само по 
законосъобразност. 

(4) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Идейните 
инвестиционни проекти за специални 
обекти, свързани с отбраната и сигурността 
на страната, се подлагат на експертиза от 
специализирания експертен съвет по чл. 3, 
ал. 3. 

(5) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2003 г., изм. и доп. - 
ДВ, бр. 33 от 2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 79 
от 2015 г., в сила от 01.11.2015 г.) Идейните 
инвестиционни проекти за специалните 
обекти, свързани с отбраната и сигурността 
на страната, се съгласуват с министъра на 
отбраната, съответно с министъра на 
вътрешните работи, с председателя на 
Държавна агенция "Национална сигурност" 
или председателя на Държавна агенция 

подлежи на съгласуване от главния архитект. на 

общината въз основа на предварителна оценка за 

съответствие по чл. 142, ал. 2.  

( 

на общината въз основа на предварителна оценка за 

съответствие по чл. 142, ал. 2.  

(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., 

в сила от 01.01.2014 г., отм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 

26.07.2013 г.)  

(3) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Отказ за съгласуване на 

идеен инвестиционен проект може да се прави само по 

законосъобразност.  

(4) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Идейните инвестиционни 

проекти за специални обекти, свързани с отбраната и 

сигурността на страната, се подлагат на експертиза от 

специализирания експертен съвет по чл. 3, ал. 3. 

.(Допълнение) , и  служат само   за задание на следващи фази 

за инвестиционно  проектиране.  

(5) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 33 от 

2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 79 от 2015 г., в сила от 

01.11.2015 г.) Идейните инвестиционни проекти за 

специалните обекти, свързани с отбраната и сигурността на 

страната, се съгласуват с министъра на отбраната, съответно 

с министъра на вътрешните работи, с председателя на 

Държавна агенция "Национална сигурност" или 

председателя на Държавна агенция "Разузнаване", когато се 

отнася за обекти на тази агенция, след разглеждане на 

проекта от специализирания експертен съвет по чл. 3, ал. 3. 

.(Допълнение) ,и  служат само  за задание на следващи фази 

за инвестиционно проектиране.    

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 65 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 82 

от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 

г., в сила от 26.07.2013 г.) Идейният инвестиционен проект 

се съгласува  (доп.)след обществено обсъждане съграсно 

Чл.138 (3) от:  

1. областния управител - за обекти на техническата 

инфраструктура с обхват повече от една община или за 

обекти с регионално значение; 2. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 



"Разузнаване", когато се отнася за обекти 
на тази агенция, след разглеждане на 
проекта от специализирания експертен 
съвет по чл. 3, ал. 3. 

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 65 от 2003 г., 
изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 
26.11.2012 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в 
сила от 26.07.2013 г.) Идейният 
инвестиционен проект се съгласува от: 

1. областния управител - за обекти на 
техническата инфраструктура с 
обхват повече от една община или 
за обекти с регионално значение; 

2. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 
28.11.2014 г.) министъра на 
регионалното развитие и 
благоустройството за: 

а) обекти с обхват повече от една област; 

б) обекти с национално значение и/или 
национални обекти; 

в) републиканските пътища, железопътните 
магистрали и железопътните линии. 

3. (отм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 
28.11.2014 г.) 

г., в сила от 28.11.2014 г.) министъра на регионалното 

развитие и благоустройството за:  

а) обекти с обхват повече от една област;  

б) обекти с национално значение и/или национални обекти;  

в) републиканските пътища, железопътните магистрали и 

железопътните линии.  

3. (отм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.)  

Съгласуването се извършва въз основа на предварителна 

оценка за съответствие по чл. 142, ал. 2.  

(7) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г., изм. 

- ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г., изм. - ДВ, бр. 

92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 

г., в сила от 26.11.2012 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г.) 

Идейният инвестиционен проект за недвижими културни 

ценности и за строежи в техните граници и охранителните 

им зони се съгласува при условията и по реда на Закона за 

културното наследство.  

Алинея 8 отпада  

(8) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 65 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 65 

от 2004 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 

27.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 

г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г.) Идейните инвестиционни 

проекти се съгласуват или се отказва съгласуването им от 

компетентния орган:  

1. в едномесечен срок от внасянето им, когато 

предварителната оценка е изготвена по чл. 142, ал. 6, т. 1; 2. 

в 14-дневен срок от внасянето им, когато предварителната 

оценка е извършена по чл. 142, ал. 6, т. 2.  

(9) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 65 от 2003 г., предишна ал. 8 - 

ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г.) Съгласуването 

на идейния проект е основание,(доп) приетите варианти  да 

послужат само  за задание  за продължаване на 

проектирането в следващи фази. 



Съгласуването се извършва въз основа на 
предварителна оценка за съответствие по 
чл. 142, ал. 2. 

(7) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 
27.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2009 г., в 
сила от 10.04.2009 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 
2009 г., в сила от 20.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 
82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г., изм. - 
ДВ, бр. 13 от 2017 г.) Идейният 
инвестиционен проект за недвижими 
културни ценности и за строежи в техните 
граници и охранителните им зони се 
съгласува при условията и по реда на 
Закона за културното наследство. 

(8) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 65 от 2003 г., 
доп. - ДВ, бр. 65 от 2004 г., предишна ал. 7 - 
ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г., 
изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 
26.11.2012 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г.) 
Идейните инвестиционни проекти се 
съгласуват или се отказва съгласуването им 
от компетентния орган: 

1. в едномесечен срок от внасянето 
им, когато предварителната оценка 
е изготвена по чл. 142, ал. 6, т. 1; 

2. в 14-дневен срок от внасянето им, 
когато предварителната оценка е 
извършена по чл. 142, ал. 6, т. 2. 



(9) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 65 от 2003 г., 
предишна ал. 8 - ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила 
от 27.07.2007 г.) Съгласуването на идейния 
проект е основание за продължаване на 
проектирането в следващи фази. 

 

Чл. 142. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) (1) 
Инвестиционните проекти подлежат на 
съгласуване и одобряване и са основание 
за издаване на разрешение за строеж. 

(2) (Доп. - ДВ, бр. 13 от 2017 г.) Идейният 
инвестиционен проект може да бъде 
основание за издаване на разрешение за 
строеж, ако за него е извършена 
предварителна оценка за съответствие с 
предвижданията на подробния 
устройствен план, с правилата и 
нормативите по устройство на територията, 
с изискванията към строежите съгласно 
нормативните актове за функционалност, 
транспортна достъпност, опазване на 
околната среда и здравната защита, както и 
за взаимната съгласуваност между 
отделните части на проекта, и е одобрен от 
органа по чл. 145. В тези случаи одобреният 
идеен проект служи и за възлагане на 
строеж по Закона за обществените поръчки. 
Следващите фази на проектиране се 
одобряват в хода на строителството преди 
извършване на съответните строително-
монтажни работи и подлежат на оценка 

Чл. 142. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) (1) 

Инвестиционните проекти подлежат на 

съгласуване и одобряване и са основание за 

издаване на разрешение за строеж.                                                                                                                        

(2)(Доп. - ДВ, бр. 13 от 2017 се заличава.    

Чл. 142. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) (1) Инвестиционните 

проекти подлежат на съгласуване и одобряване и са 

основание за издаване на разрешение за строеж.                                                                                                                        

(2)(Доп. - ДВ, бр. 13 от 2017 се заличава.    

                                                                                                                  

(2)    (Доп. - ДВ, бр. 13 от 2017 г.) Идейният инвестиционен 

проект може да бъде основание за издаване на разрешение 

за строеж, ако за него е извършена предварителна оценка за 

съответствие с предвижданията на подробния устройствен 

план, с правилата и нормативите по устройство на 

територията, с изискванията към строежите съгласно 

нормативните актове за функционалност, транспортна 

достъпност, опазване на околната среда и здравната защита, 

както и за взаимната съгласуваност между отделните части 

на проекта, и е одобрен от органа по чл. 145. В тези случаи 

одобреният идеен проект служи и за възлагане на строеж по 

Закона за обществените поръчки. Следващите фази на 

проектиране се одобряват в хода на строителството преди 

извършване на съответните строително-монтажни работи и 

подлежат на оценка съгласно изискванията на ал. 5. Върху 

всяка част от инвестиционните проекти се вписва номерът 

на разрешението за строеж, към което се одобряват.  

  

  

(2) Нова . Техническите и работни инвестиционни проекти 

са основание за издаване на разрешение за строеж  и 

възлагане на обществени поръчки за строителство на цени 



съгласно изискванията на ал. 5. Върху всяка 
част от инвестиционните проекти се вписва 
номерът на разрешението за строеж, към 
което се одобряват. 

(3) За елементите на транспортната 
техническа инфраструктура се допуска 
техническият или работният 
инвестиционен проект да се разгледа от 
експертния съвет едновременно с 
приемането на парцеларния план, като 
разрешение за строеж се издава след 
влизане в сила на плана. 

(4) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2015 г.) Всички 
части на инвестиционните проекти, които 
са основание за издаване на разрешение за 
строеж, се оценяват за съответствието им с 
основните изисквания към строежите. 

(5) Оценката обхваща проверка за 
съответствие със: 

1. предвижданията на подробния 
устройствен план; 

2. правилата и нормативите за 
устройство на територията; 

3. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2015 г.) 
изискванията по чл. 169, ал. 1 и 3; 

4. взаимната съгласуваност между 
частите на проекта; 

по количеснвено стойностните сметки. Върху всяка част от 

инвестиционните проекти се вписва  

номерът на разрешението за строеж, към което се одобряват. 

Възложителите нямат право да възлагат обществени 

поръчки едновременно за проектиране и строителство.  

т.1 Министърът  на  регионалното развитие  разпорежда 

издаването на ценова  листа  по тримесечия за средните цени 

на строителните  материали, машиносмени, труд,  

допълнителни разходи и печалба.  

  

(3) За елементите на транспортната техническа 

инфраструктура се допуска техническият или работен  

инвестиционен проект да се разгледа от експертния съвет 

едновременно с приемането на парцеларния план, (доп. след 

проведена процедура от инвеститора, по придобиване на 

вещни права върху засегнатите площи, като разрешение за 

строеж се издава след влизане в сила на плана.  

(3а) Нова. При инвестиционни проекти за реконструкция и 

рехабилитация на автомобилни пътища от републиканската 

и местна пътна мрежа, заради явни фактически грешки в 

КВС и ККР, (неосигурен нормативен сервитут), за 

засегнатите малки  площи от имоти , собствениците се 

обезщетяват от инвеститора по базисни цени.  

(4) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2015 г.) Всички части на  

техническите и работни инвестиционните проекти, които са 

основание за издаване на разрешение за строеж, се оценяват 

за съответствието им с основните изисквания към 

строежите.  

(5) Оценката обхваща проверка за съответствие със:  

1. предвижданията на подробния устройствен план; 2. 

правилата и нормативите за устройство на територията; 3. 

(изм. - ДВ, бр. 101 от 2015 г.) изискванията по чл. 169, ал. 1 

и 3; 4. взаимната съгласуваност между частите на проекта; 

5. пълнотата и структурното съответствие на инженерните 

изчисления; 6. изискванията за устройство, безопасна 



5. пълнотата и структурното 
съответствие на инженерните 
изчисления; 

6. изискванията за устройство, 
безопасна експлоатация и 
технически надзор на съоръжения с 
повишена опасност, ако в обекта 
има такива; 

7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 
26.11.2012 г.) други специфични 
изисквания към определени видове 
строежи съгласно нормативен акт, 
ако за обекта има такива; 

8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 
24.04.2012 г.) изискванията на 
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, Закона за културното 
наследство или друг специален 
закон, както и отразяване на 
мерките и условията от тези актове 
в проекта; 

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 
13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 
2017 г.) 

10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 
14.08.2015 г.) изискванията за 
предотвратяване на големи аварии 

експлоатация и технически надзор на съоръжения с 

повишена опасност, ако в обекта има такива; 7. (изм. - ДВ, 

бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични 

изисквания към определени видове строежи съгласно 

нормативен акт, ако за обекта има такива; 8. (нова - ДВ, бр. 

32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на 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, 

Закона за културното наследство или друг специален закон, 

както и отразяване на мерките и условията от тези актове в 

проекта; 9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 

г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г.) 10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 

г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване 

на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на 

последствията от тях за човешкото здраве и околната среда 

по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната 

среда.  

(6) Оценката за съответствие се извършва:  

1. с приемане от експертен съвет на одобряващата 

администрация; 2. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 

26.11.2012 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г.) като комплексен 

доклад, съставен от регистрирана фирма - консултант, 

несвързана с проектанта - за обекти от първа, втора и трета 

категория задължително, а за обекти от по-ниска категория 

- по желание на възложителя. 3. (отм. - ДВ, бр. 65 от 2004 г.) 

4. (отм. - ДВ, бр. 65 от 2004 г.)  

 (7) Одобреният инвестиционен проект, освен за издаване на 

разрешение за строеж, може да служи и за възлагане на 

строеж по Закона за обществените поръчки.  

  

(11) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2008 г., в сила от 14.11.2008 г., 

предишна ал. 9 - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 

г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г., изм. - 



с опасни вещества и ограничаване 
на последствията от тях за 
човешкото здраве и околната среда 
по глава седма, раздел I от Закона 
за опазване на околната среда. 

(6) Оценката за съответствие се извършва: 

1. с приемане от експертен съвет на 
одобряващата администрация; 

2. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 
26.11.2012 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 
2017 г.) като комплексен доклад, 
съставен от регистрирана фирма - 
консултант, несвързана с 
проектанта - за обекти от първа, 
втора и трета категория 
задължително, а за обекти от по-
ниска категория - по желание на 
възложителя. 

3. (отм. - ДВ, бр. 65 от 2004 г.) 
4. (отм. - ДВ, бр. 65 от 2004 г.) 

(7) Одобреният инвестиционен проект, 
освен за издаване на разрешение за 
строеж, може да служи и за възлагане на 
строеж по Закона за обществените поръчки. 

(8) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 
26.11.2012 г.) За специалните обекти на 
Министерството на отбраната, на 
Министерството на вътрешните работи и на 
Държавна агенция "Национална 

ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г., доп. - ДВ, бр. 

13 от 2017 г.) Оценката за съответствие по чл. 169, ал. 1, т. 6 

на инвестиционните проекти във фази технически и работен 

проект се извършва по отделен договор с възложителя от 

физически и юридически лица, които отговарят на 

изискванията на Закона за енергийната ефективност и са 

вписани в публичния регистър по чл. 44, ал. 1 от същия 

закон. Оценката може да се извърши и като част от 

комплексния доклад по чл. 142, ал. 6, т. 2,(доп) чл.138 (1) 

когато регистрираната фирма консултант е вписана и в 

регистъра по чл. 44, ал. 1 от Закона за енергийната 

ефективност за извършване на дейностите по чл. 43, ал. 1 от 

Закона за енергийната ефективност или в състава ѝ са 

включени физически лица - консултанти по енергийна 

ефективност, вписани в регистъра по чл. 44, ал. 1 от Закона 

за енергийната ефективност за извършване на дейностите по 

чл. 43, ал. 2 от Закона за енергийната ефективност за 

строежи от пета категория. 



сигурност", информацията за които 
съставлява държавна тайна по смисъла на 
Закона за защита на класифицираната 
информация, оценката за съответствие се 
извършва от експерти, назначени със 
заповед на съответния министър или на 
председателя на агенцията. 

(9) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 
26.11.2012 г.) Всички документи - графични 
и текстови, на инвестиционния проект се 
подписват и подпечатват от съответния 
квалифициран специалист и от управителя 
на фирмата консултант, извършила 
оценката за съответствие. Докладът за 
оценка на съответствието се подписва от 
управителя на фирмата консултант и от 
всички квалифицирани специалисти, 
извършили оценката. 

(10) (Доп. - ДВ, бр. 15 от 2010 г., в сила от 
23.02.2010 г., предишна ал. 8, изм. и доп. - 
ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) 
Оценката за съответствието на част 
"Конструктивна" на инвестиционните 
проекти във фази технически и работен 
проект се извършва по договор с 
възложителя от физически лица, 
упражняващи технически контрол по част 
"Конструктивна", включени в списък, 
изготвен и ежегодно актуализиран от 
Камарата на инженерите в 
инвестиционното проектиране, който се 



обнародва в "Държавен вестник", или в 
еквивалентен списък или регистър, 
поддържан от компетентен орган в 
държава - членка на Европейския съюз, или 
в друга държава - страна по 
Споразумението за Европейското 
икономическо пространство. Лицето, 
упражняващо технически контрол, 
подписва всички документи - графични и 
текстови, по част "Конструктивна" на 
инвестиционния проект. 

(11) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2008 г., в сила от 
14.11.2008 г., предишна ал. 9 - ДВ, бр. 82 от 
2012 г., в сила от 26.11.2012 г., изм. - ДВ, бр. 
24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г., изм. - 
ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г., 
доп. - ДВ, бр. 13 от 2017 г.) Оценката за 
съответствие по чл. 169, ал. 1, т. 6 на 
инвестиционните проекти във фази 
технически и работен проект се извършва 
по отделен договор с възложителя от 
физически и юридически лица, които 
отговарят на изискванията на Закона за 
енергийната ефективност и са вписани в 
публичния регистър по чл. 44, ал. 1 от същия 
закон. Оценката може да се извърши и като 
част от комплексния доклад по чл. 142, ал. 
6, т. 2, когато регистрираната фирма 
консултант е вписана и в регистъра по чл. 
44, ал. 1 от Закона за енергийната 
ефективност за извършване на дейностите 
по чл. 43, ал. 1 от Закона за енергийната 



ефективност или в състава ѝ са включени 
физически лица - консултанти по енергийна 
ефективност, вписани в регистъра по чл. 44, 
ал. 1 от Закона за енергийната ефективност 
за извършване на дейностите по чл. 43, ал. 
2 от Закона за енергийната ефективност за 
строежи от пета категория. 

 

Чл. 143. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) (1) 
Инвестиционните проекти се съгласуват и 
одобряват въз основа на представени: 

1. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2015 г.) оценка 
на съответствието на проектната 
документация с основните 
изисквания към строежа; 

2. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2006 г., изм. - ДВ, 
бр. 69 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 
2014 г.) положително становище на 
органите за пожарна безопасност и 
защита на населението за 
строежите от първа, втора и трета 
категория; 

3. предварителни договори с 
експлоатационните дружества за 
присъединяване към мрежите на 
техническата инфраструктура; 

4. (нова. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., изм. - 
ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 
26.11.2012 г.) влезли в сила 
административни актове, които в 
зависимост от вида и големината на 

Чл. 143. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) (1) 

Инвестиционните проекти се съгласуват и 

одобряват въз основа на представени: 

Чл. 143. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) (1) Инвестиционните 

проекти се съгласуват и одобряват въз основа на 

представени:  

1. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2015 г.) оценка на съответствието на 

проектната документация с основните изисквания към 

строежа; 2. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 

2008 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г.) положително становище 

на органите за пожарна безопасност и защита на 

населението за строежите от първа, втора и трета категория; 

3. предварителни договори с експлоатационните дружества 

за присъединяване към мрежите на техническата 

инфраструктура; 4. (нова. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., изм. - ДВ, 

бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) 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; 5. (нова - ДВ, бр. 61 от 

2007 г., в сила от 27.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2009 г., в 

сила от 10.04.2009 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 

20.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 

г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г.)  

съгласуване япри условията и по реда на Закона за 

културното наследство - за недвижими културни ценности 

и за строежи в техните граници и охранителните им зони. 6. 



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; 

5. (нова - ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 
27.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 
2009 г., в сила от 10.04.2009 г., изм. 
- ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 
20.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 
2012 г., в сила от 26.11.2012 г., изм. 
- ДВ, бр. 101 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 
13 от 2017 г.) съгласуване при 
условията и по реда на Закона за 
културното наследство - за 
недвижими културни ценности и за 
строежи в техните граници и 
охранителните им зони. 

(2) За съгласуване и одобряване на 
инвестиционните проекти се заплащат 
такси по Закона за държавните такси и по 
Закона за местните данъци и такси. 

(3) (Отм. - ДВ, бр. 65 от 2004 г.) 

Нова. Банково извлечение от възложителя за окончателно 

изплатени задължения по договорите  на проектантската и 

за строителен надзор фирми.  

(2) За съгласуване и одобряване на инвестиционните 

проекти се заплащат такси по Закона за държавните такси и 

по Закона за местните данъци и такси.  

(3) (Отм. - ДВ, бр. 65 от 2004 г.) 

Чл. 144. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) (1) 
Инвестиционните проекти, по които се 
издава разрешение за строеж, се съгласуват 

Чл. 144. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) (1) 

Инвестиционните проекти, по които се издава 

разрешение за строеж, се съгласуват и одобряват 

след писмено заявление на възложителя и след 

представяне на:  

. 

Чл. 144. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) (1) Инвестиционните 

проекти, по които се издава разрешение за строеж, се 

съгласуват и одобряват след писмено заявление на 

възложителя и след представяне на:  

. 



и одобряват след писмено заявление на 
възложителя и след представяне на: 

1. документи за собственост, а за 
сгради на жилищностроителни 
кооперации - и влязло в сила 
решение на общото събрание за 
приемане на проекта; 

2. (доп. - ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 
27.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 
2015 г.) виза за проектиране в 
случаите по чл. 140, ал. 3; 

3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 13 от 2017 г.) 
две копия от инвестиционния 
проект в обхват и съдържание, 
определени с наредбата по чл. 139, 
ал. 5 на хартиен и електронен 
носител, като форматът на записа на 
цифровите копия на 
инвестиционните проекти и на 
документите и данните към тях се 
определят с наредбата по чл. 139, 
ал. 5; 

4. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., изм. - ДВ, 
бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 
г.) 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, Закона за културното 



наследство или друг специален 
закон, и съответствие на 
инвестиционния проект с условията 
в тези актове; 

5. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2004 г.) оценка 
за съответствието, изготвена по 
реда на чл. 142, ал. 6; 

6. (нова - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 
11.08.2006 г.) разрешително за 
изграждане на водовземно 
съоръжение за подземни води 
и/или разрешително за 
водовземане, и/или разрешително 
за заустване на отпадъчни води, 
издадени по реда и в случаите, 
предвидени в Закона за водите. 

(2) Условията за ползване на вода за 
питейни, производствени и 
противопожарни нужди, за изпускане на 
отпадъчни води, за ползване на 
електроенергия, за съобщителни връзки, за 
топлинна енергия и за газоснабдяване се 
осигуряват от организациите, 
предоставящи обществени услуги, при 
условията и по реда на специалните закони. 

(3) Инвестиционните проекти се одобряват 
или се отказва одобряването им от органа 
по чл. 145: 

1. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2004 г., изм. - ДВ, 
бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 



г.) при изготвена оценка по чл. 142, 
ал. 6, т. 2 - в 14-дневен срок от 
внасянето им; 

2. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2004 г.) при 
изготвена оценка по чл. 142, ал. 6, т. 
1 - в едномесечен срок от внасянето 
им. 

(4) (Нова - ДВ, бр. 87 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 
109 от 2013 г.) 

(5) (Нова - ДВ, бр. 47 от 2012 г.) 
Съгласуването на инвестиционните 
проекти, които засягат републиканските 
пътища, се извършва от администрацията, 
управляваща пътя, по реда на чл. 127, ал. 2. 

(6) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2017 г.) За 
изграждане на национален обект, на обект 
с национално значение или на общински 
обект от първостепенно значение не се 
представя документ за собственост, а 
документи, удостоверяващи, че са 
приключили отчуждителните производства 
по Закона за държавната собственост и по 
Закона за общинската собственост. 

 

Чл. 145. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г., изм. 
- ДВ, бр. 13 от 2017 г.) Техническите или 
работните инвестиционни проекти се 
съгласуват и одобряват от: 

Чл. 145. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г., изм. - ДВ, 

бр. 13 от 2017 г.) Техническите или работните 

инвестиционни проекти се съгласуват и 

одобряват, ; (доп.)при изпълнени изисквания по 

Чл.142 (2), (3) и (6).от:  

Чл. 145. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 

2017 г.) Техническите или работните инвестиционни 

проекти се съгласуват и одобряват, ; (доп.)при изпълнени 

изисквания по Чл.142 (2), (3) и (6).от:  



1. главния архитект на общината 
(района); 

2. областния управител - за обекти на 
техническата инфраструктура с 
обхват повече от една община или 
за обекти с регионално значение; 

3. министъра на регионалното 
развитие и благоустройството за: 

а) обекти с обхват повече от една област; 

б) обекти с национално значение и/или 
национални обекти; 

в) републиканските пътища, железопътните 
магистрали и железопътните линии; 

4. министъра на отбраната, съответно 
от министъра на вътрешните 
работи, от председателя на 
Държавна агенция "Национална 
сигурност" или от председателя на 
Държавна агенция "Разузнаване", 
когато се отнасят за обекти на тази 
агенция - за специалните обекти, 
свързани с отбраната и сигурността 
на страната. 

(2) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 
33 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в 
сила от 26.11.2012 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 
2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 
13 от 2017 г.) Съгласуването на 

 1. главния архитект на общината (района) 2. областния 

управител - за обекти на техническата инфраструктура с 

обхват повече от една община или за обекти с регионално 

значение; 3. министъра на регионалното развитие и 

благоустройството за:  

на застрояването и устройствените показатели.  

(3) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 33 от 2008 г., 

изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, 

бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 

79 от 2015 г., в сила от 01.11.2015 г.) Всички части на 

одобрените инвестиционни проекти, (доп.) само при 

изпълнени от възложителя  договорни  задължения към  

фирмите на проектана и извършилата, доклад за 

съответствие,  се подпечатват с печата на общинската 

администрация, областната администрация или на 

Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството, а за специалните обекти, свързани с 

отбраната и сигурността на страната - с печата на 

Министерството на отбраната, съответно на 

Министерството на вътрешните работи, на Държавна 

агенция "Национална сигурност" или на Държавна агенция 

"Разузнаване".  

(4) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) В случаи, че в едногодишен 

срок от одобряването на инвестиционните проекти 

възложителят не направи искане за получаване на 

разрешение за строеж, проектът губи правно действие.  

(5) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 13 от 

2017 г.) Когато одобрените инвестиционни проекти, по 

които е изпълнен строежът, са изгубени, те се възстановяват 

при необходимост от собственика с инвестиционен проект - 

заснемане на извършения строеж и представени документи 

по чл. 144, ал. 1, т. 1 - 3 и ал. 2, (.доп.) Инвеститорът възлага 

с договор изпълнението на фирмата, автор на проекта. 

Проектът-заснемане се одобрява от органа,  



инвестиционните проекти по ал. 1 се състои 
в проверка на съответствието им с 
предвижданията на подробния 
устройствен план и правилата и 
нормативите за разполагане на 
застрояването и устройствените 
показатели. 

(3) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 
33 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в 
сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 
2014 г., в сила от 28.11.2014 г., изм. и доп. - 
ДВ, бр. 79 от 2015 г., в сила от 01.11.2015 г.) 
Всички части на одобрените 
инвестиционни проекти се подпечатват с 
печата на общинската администрация, 
областната администрация или на 
Министерството на регионалното развитие 
и благоустройството, а за специалните 
обекти, свързани с отбраната и сигурността 
на страната - с печата на Министерството на 
отбраната, съответно на Министерството на 
вътрешните работи, на Държавна агенция 
"Национална сигурност" или на Държавна 
агенция "Разузнаване". 

(4) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) В случаи, че 
в едногодишен срок от одобряването на 
инвестиционните проекти възложителят не 
направи искане за получаване на 
разрешение за строеж, проектът губи 
правно действие. 

компетентен да одобри инвестиционния проект за строежа, 

след представяне на разрешението за строеж или на други 

документи от издадените строителни книжа.  

Чл. 146. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 61 

от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г.) Отказ да се одобри 

инвестиционен проект се прави само по законосъобразност, 

като се посочват конкретните мотиви за това. Възложителят 

се уведомява писмено по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс за отказа да се 

одобри инвестиционен проект. Отказът може да бъде 

обжалван пред органа по чл. 216, ал. 2 в 14-дневен срок от 

съобщението за издаването му. 



(5) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г., изм. и доп. - 
ДВ, бр. 13 от 2017 г.) Когато одобрените 
инвестиционни проекти, по които е 
изпълнен строежът, са изгубени, те се 
възстановяват при необходимост от 
собственика с инвестиционен проект - 
заснемане на извършения строеж и 
представени документи по чл. 144, ал. 1, т. 
1 - 3 и ал. 2. Проектът-заснемане се 
одобрява от органа, компетентен да 
одобри инвестиционния проект за строежа, 
след представяне на разрешението за 
строеж или на други документи от 
издадените строителни книжа. 

 

Чл. 146. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г., 
изм. - ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 
27.07.2007 г.) Отказ да се одобри 
инвестиционен проект се прави само по 
законосъобразност, като се посочват 
конкретните мотиви за това. Възложителят 
се уведомява писмено по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс за 
отказа да се одобри инвестиционен проект. 
Отказът може да бъде обжалван пред 
органа по чл. 216, ал. 2 в 14-дневен срок от 
съобщението за издаването му. 

 

Чл. 146. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г., изм. - 

ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г.) 

Отказ да се одобри инвестиционен проект се 

прави само по законосъобразност, като се 

посочват конкретните мотиви за това. 

Възложителят се уведомява писмено по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс за отказа 

да се одобри инвестиционен проект. Отказът 

може да бъде обжалван пред органа по чл. 216, 

ал. 2 в 14-дневен срок от съобщението за 

издаването му. 

Чл. 146. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 61 

от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г.) Отказ да се одобри 

инвестиционен проект се прави само по законосъобразност, 

като се посочват конкретните мотиви за това. Възложителят 

се уведомява писмено по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс за отказа да се 

одобри инвестиционен проект. Отказът може да бъде 

обжалван пред органа по чл. 216, ал. 2 в 14-дневен срок от 

съобщението за издаването му. 



Чл. 147. (1) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Не 
се изисква одобряване на инвестиционни 
проекти за издаване на разрешение за 
строеж за: 

1. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) 
стопански постройки със 
селскостопанско предназначение и 
строежите от допълващото 
застрояване по чл. 44 и по чл. 46, ал. 
1, освен ако с решение на 
общинския съвет е предвидено 
друго; 

2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) 
монтаж на инсталации, съоръжения 
и уредби, с изключение на 
съоръженията с повишена степен 
на опасност, подлежащи на 
технически надзор от Главна 
дирекция "Инспекция за държавен 
технически надзор"; 

3. (отм. - ДВ, бр. 101 от 2015 г.) 
4. басейни с обем до 100 куб. м в 

оградени поземлени имоти; 
5. (доп. - ДВ, бр. 101 от 2015 г.) 

подпорни стени с височина от 1,20 
м до 2 м над нивото на прилежащия 
в основата им терен, когато не са 
елемент на транспортни обекти; 

6. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г., отм. - ДВ, 
бр. 101 от 2015 г.) 

7. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2015 г., изм. и 
доп. - ДВ, бр. 13 от 2017 г.) плътни 

Чл. 147.   

Раздел III. Разрешаване на строителството  

Чл. 148. (1) Строежи могат да се извършват само 

ако са разрешени съгласно този закон.  

(2) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г.) Разрешение за 

строеж се издава от главния архитект на 

общината.  

(4) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 61 

от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 

19 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г.) 

Разрешението за строеж се издава на 

възложителя въз основа на одобрен технически 

или работен инвестиционен проект., когато такъв 

се изисква. Допуска се разрешение за строеж да 

се издаде въз основа на одобрен идеен проект при 

условията на чл. 142, ал. 2. Разрешението за 

строеж се издава едновременно с одобряването 

на инвестиционния проект, когато това е 

поискано в заявлението.   

(8) (Доп. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 

24.04.2012 г., доп. - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила 

от 14.08.2015 г.) Одобреният инвестиционен 

проект, когато такъв се изисква, е неразделна 

част от разрешението за строеж. Влязло в сила 

решение по оценка на въздействието върху 

околната среда (ОВОС) или решение, с което е 

преценено да не се извършва ОВОС, както и 

решение за одобряване на доклад за безопасност 

за изграждане или реконструкция на предприятие 

и/или съоръжение с висок рисков потенциал или 

на части от него по реда на Закона за опазване на 

околната среда, е приложение, неразделна част от 

разрешението за строеж.  

   

Чл. 147.   

Раздел III. Разрешаване на строителството  

Чл. 148. (1) Строежи могат да се извършват само ако са 

разрешени съгласно този закон.  

(2) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г.) Разрешение за строеж се 

издава от главния архитект на общината.  

(4) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 61 от 2007 г., 

в сила от 27.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 

10.04.2009 г.) Разрешението за строеж се издава на 

възложителя въз основа на одобрен технически или работен 

инвестиционен проект., когато такъв се изисква. Допуска се 

разрешение за строеж да се издаде въз основа на одобрен 

идеен проект при условията на чл. 142, ал. 2. Разрешението 

за строеж се издава едновременно с одобряването на 

инвестиционния проект, когато това е поискано в 

заявлението.   

(8) (Доп. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г., доп. 

- ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) Одобреният 

инвестиционен проект, когато такъв се изисква, е 

неразделна част от разрешението за строеж. Влязло в сила 

решение по оценка на въздействието върху околната среда 

(ОВОС) или решение, с което е преценено да не се извършва 

ОВОС, както и решение за одобряване на доклад за 

безопасност за изграждане или реконструкция на 

предприятие и/или съоръжение с висок рисков потенциал 

или на части от него по реда на Закона за опазване на 

околната среда, е приложение, неразделна част от 

разрешението за строеж.  

   



огради на урегулирани поземлени 
имоти с височина на плътната част 
от 0,60 м до 2,20 м, с изключение на 
случаите по чл. 48, ал. 9; 

8. (отм. - ДВ, бр. 101 от 2015 г.) 
9. (отм. - ДВ, бр. 101 от 2015 г.) 
10. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) 

строежите по чл. 55; 
11. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г., доп. - ДВ, 

бр. 65 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 61 от 
2007 г., в сила от 27.07.2007 г.) 

12. (отм. - ДВ, бр. 101 от 2015 г.) 
13. (отм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) 
14. (нова - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 

03.05.2011 г.) монтаж на инсталации 
за производство на електрическа 
енергия, топлинна енергия и/или 
енергия за охлаждане от 
възобновяеми източници с обща 
инсталирана мощност до 30 kW 
включително към съществуващите 
сгради в урбанизираните 
територии, в т.ч. върху покривните и 
фасадните им конструкции и в 
собствените им поземлени имоти. 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 
61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г., доп. - 
ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г., 
доп. - ДВ, бр. 29 от 2012 г., в сила от 
10.04.2012 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2015 г.) За 
строежите по ал. 1, т. 1, 4, 5 и 7 се представя 
становище на инженер-конструктор с 



указания за изпълнението им, а в случаите 
по т. 14 - се представят становища на 
инженер-конструктор, на електроинженер 
и/или на инженер по топлотехника с 
чертежи, схеми, изчисления и указания за 
изпълнението им и становище, с което са 
определени условията за присъединяване 
към разпределителната мрежа. 

(3) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 
27.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2009 г., в 
сила от 10.04.2009 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 
2011 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г.) За 
недвижими културни ценности в техните 
граници и охранителни зони строежите по 
ал. 1 се разрешават след съгласуване при 
условията и по реда на Закона за 
културното наследство. 

 

Част трета. 
СТРОИТЕЛСТВО 

Глава девета. 
НАЧАЛО НА СТРОИТЕЛСТВОТО И 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В СТРОИТЕЛНИЯ 
ПРОЦЕС 

Раздел I. 
Откриване на строителна площадка и 

определяне на строителна линия и ниво 

Част трета. СТРОИТЕЛСТВО  

Глава девета. НАЧАЛО НА СТРОИТЕЛСТВОТО 

И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В СТРОИТЕЛНИЯ 

ПРОЦЕС  

Раздел I. Откриване на строителна площадка и 

определяне на строителна линия и ниво  

Чл. 156б. (Нов - ДВ, бр. 13 от 2017 г.) (1) Преди 

откриването на строителната площадка и/или 

преди започването на дейностите по изграждане 

или премахване на строеж възложителят внася за 

одобряване в общината:  

1. план за управление на строителните отпадъци 

в случаите, когато се изисква по Закона за 

Част трета. СТРОИТЕЛСТВО  

Глава девета. НАЧАЛО НА СТРОИТЕЛСТВОТО И 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС  

Раздел I. Откриване на строителна площадка и определяне 

на строителна линия и ниво  

Чл. 156б. (Нов - ДВ, бр. 13 от 2017 г.) (1) Преди откриването 

на строителната площадка и/или преди започването на 

дейностите по изграждане или премахване на строеж 

възложителят внася за одобряване в общината:  

1. план за управление на строителните отпадъци в случаите, 

когато се изисква по Закона за управление на отпадъците; 2. 

план за безопасност и здраве.  

Раздел II. Участници в строителството и 

взаимоотношенията между тях  



Чл. 156б. (Нов - ДВ, бр. 13 от 2017 г.) (1) 
Преди откриването на строителната 
площадка и/или преди започването на 
дейностите по изграждане или премахване 
на строеж възложителят внася за 
одобряване в общината: 

1. план за управление на 
строителните отпадъци в случаите, 
когато се изисква по Закона за 
управление на отпадъците; 

2. план за безопасност и здраве. 

(2) Планът по ал. 1, т. 1 се одобрява при 
условията и по реда на Закона за 
управление на отпадъците. 

(3) Планът по ал. 1, т. 2 се одобрява от кмета 
на общината или от оправомощено от него 
длъжностно лице в 14-дневен срок от 
внасянето му. 

(4) За строежи, разположени на 
територията на повече от една община, 
плановете по ал. 1 се одобряват от 
кметовете на съответните общини или от 
оправомощени от тях длъжностни лица за 
частта от строежа, която се изпълнява в 
териториалния обхват на съответната 
община. 

(5) Одобрените планове по ал. 1 губят 
правно действие, в случай че в 6-месечен 

управление на отпадъците; 2. план за безопасност 

и здраве.  

Раздел II. Участници в строителството и 

взаимоотношенията между тях  

Чл. 160. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) (1) 

Участници в процеса на строителството са 

Чл. 160. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) (1) Участници в 

процеса на строителството са възложителят, строителят, 

проектантът – проектантска фирама, автор на проекта, 

консултантът –фирма за строителен надзор, физическото 

лице, упражняващо технически контрол за част 

"Конструктивна",и  строителят,  с  техническият 

ръководител и доставчикът на машини, съоръжения и 

технологично оборудване.  

(2) Взаимоотношенията между участниците в 

строителството се уреждат с писмени договори.  

(3) Нова. Участниците в процеса на строителството  по  ал.1 

подлежат на наказателно преследване според законите  

когато:  

Т.1 Възложителя (инвеститор) е предложил в обществена 

поръчка   завишена прогнозна цена.  Или е одобрил проект 

с необосновано завишени количества и цени на строителни 

материали, механизация, транспорт, труд, допълнителни 

разходи  и др. от което държавата е ощетена.  

Т.2  Проектантката фирма е завишила количествата, 

строителните дейности и единичните цени в количествено 

стойностната сметка на инвестиционния проект.  

Т.3 Фирмата за строителен надзор, когато не е отразила в 

доклада за съответствие завишени  цени по т.2 в 

инвестиционния проект  и когато са разписвани  строителни 

актове с неверно съдържание.  

Т.4 Строителя е предложил на възложителя  фактури за 

изплащане от възложителя със завишени стойности, на 

базата на подписани актове и финансово отчетни документи 

, с много по високи цени. 



срок от датата на одобряването им 
строителството не е започнало, както и 
когато разрешението за строеж е загубило 
правно действие. 

 

Чл. 162. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) (1) 
Проектант е физическо или юридическо 
лице, включващо в състава си физически 
лица, притежаващи необходимата 
проектантска правоспособност. 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 
26.11.2012 г.) Условията и редът за 
осъществяване на авторски надзор по 
време на строителството се определят чрез 
договор между възложителя и проектанта. 
Авторският надзор по всички части е 
задължителен за всички строежи от първа 
до пета категория включително. 

(3) Предписанията на проектанта, свързани 
с авторското му право, за точното спазване 
на изработения от него инвестиционен 
проект се вписват в заповедната книга и са 
задължителни за останалите участници в 
строителството. 

(4) (Отм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., нова - ДВ, 
бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г., изм. 
- ДВ, бр. 101 от 2015 г.) Проектантът носи 
отговорност за проектирането на строежа в 
съответствие с предвижданията на 

Чл. 162. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) (1) 

Проектант е физическо или юридическо лице, 

включващо в състава си физически лица, 

притежаващи необходимата проектантска 

правоспособност.  

( 

Чл. 162. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) (1) Проектант е 

физическо или юридическо лице, включващо в състава си 

физически лица, притежаващи необходимата проектантска 

правоспособност.  

(2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) 

Условията и редът за осъществяване на авторски надзор по 

време на строителството се определят чрез договор между 

възложителя и проектанта,   (доп)според изискванията на 

Методиките   на КИИП  и КАБ. Освен за посещения  на 

строежа, възложителя заплаща допълнително всички  

възникнали в процеса на строителството преработки, на 

одоб рения  според Чл. 145, ал.3.проект ...Авторският надзор 

по всички части е задължителен за всички строежи от първа 

до пета категория включително.  

(3) Предписанията на проектанта, свързани с авторското му 

право, за точното спазване на изработения от него 

инвестиционен проект се вписват в заповедната книга и са 

задължителни за останалите участници в строителството.  

(4) (Отм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., нова - ДВ, бр. 82 от 2012 

г., в сила от 26.11.2012 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2015 г.) 

Проектантът носи отговорност за проектирането на строежа 

в съответствие с предвижданията на подробния устройствен 

план, изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3, както и с 

изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд.  

(5) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) В 

изпълнение на задълженията си проектантът има право на 

свободен достъп до строежа, строителните книжа, 



подробния устройствен план, изискванията 
на чл. 169, ал. 1 и 3, както и с изискванията 
за осигуряване на здравословни и 
безопасни условия на труд. 

(5) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 
26.11.2012 г.) В изпълнение на 
задълженията си проектантът има право на 
свободен достъп до строежа, строителните 
книжа, заповедната книга и актовете и 
протоколите, съставени по време на 
строителството. 

(6) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 
26.11.2012 г.) Проектантът носи 
отговорност за всички свои действия при 
упражняване на авторския надзор по време 
на строителството. 

(7) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2015 г., отм. - ДВ, 
бр. 13 от 2017 г.) 

(8) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2015 г., отм. - ДВ, 
бр. 13 от 2017 г.) 

 

заповедната книга и актовете и протоколите, съставени по 

време на строителството.  

(6) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) 

Проектантът носи отговорност за всички свои действия при 

упражняване на авторския надзор по време на 

строителството.  

(7) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 

г.)  

(8) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 

г.) 

Чл. 163. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) (1) 
Строителят е физическо или юридическо 
лице, включващо в състава си физически 
лица, притежаващи необходимата 
техническа правоспособност, което по 
писмен договор с възложителя изпълнява 

Чл. 163. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) (1) 

Строителят е физическо или юридическо лице, 

включващо в състава си физически лица, 

притежаващи необходимата техническа 

правоспособност, което по писмен договор с 

възложителя изпълнява строежа в съответствие с 

издадените строителни книжа.  

Чл. 163. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) (1) Строителят е 

физическо или юридическо лице, включващо в състава си 

физически лица, притежаващи необходимата техническа 

правоспособност, което по писмен договор с възложителя 

изпълнява строежа в съответствие с издадените строителни 

книжа.  

(2) Строителят носи отговорност за:  



строежа в съответствие с издадените 
строителни книжа. 

(2) Строителят носи отговорност за: 

1. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 
26.11.2012 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 
2015 г.) изпълнението на строежа в 
съответствие с издадените 
строителни книжа и с изискванията 
на чл. 169, ал. 1 и 3, както и с 
правилата за изпълнение на 
строителните и монтажните работи 
и на мерките за опазване на живота 
и здравето на хората на 
строителната площадка; 

2. (доп. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 
26.11.2012 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 
2015 г.) изпълнението на 
строителните и монтажните работи 
с материали, изделия, продукти и 
други в съответствие с основните 
изисквания към строежите, както и 
за спазване на технологичните 
изисквания за влагането им; 

3. (нова - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 
26.11.2012 г.) своевременното 
съставяне на актовете и 
протоколите по време на 
строителството, удостоверяващи 
обстоятелствата по т. 1 и 2; 

4. (предишна т. 3, изм. - ДВ, бр. 82 от 
2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) 

 1. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г., изм. - 

ДВ, бр. 101 от 2015 г.) изпълнението на строежа в 

съответствие с издадените строителни книжа и с 

изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3, както и с правилата за 

изпълнение на строителните и  

монтажните работи и на мерките за опазване на живота и 

здравето на хората на строителната площадка; 2. (доп. - ДВ, 

бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г., изм. - ДВ, бр. 101 

от 2015 г.) изпълнението на строителните и монтажните 

работи с материали, изделия, продукти и други в 

съответствие с основните изисквания към строежите, както 

и за спазване на технологичните изисквания за влагането 

им; 3. (нова - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) 

своевременното съставяне на актовете и протоколите по 

време на строителството, удостоверяващи обстоятелствата 

по т. 1 и 2; 4. (предишна т. 3, изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в 

сила от 26.11.2012 г.) съхраняването на екзекутивната 

документация и нейното изработване, когато от 

възложителя с договор не е възложено на друг участник в 

строителството, както и за съхраняването на другата 

техническа документация по изпълнението на строежа; 5. 

(предишна т. 4, изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 

26.11.2012 г.) съхраняването и предоставянето при 

поискване от останалите участници в строителството или от 

контролен орган на строителните книжа, заповедната книга 

на строежа по чл. 170, ал. 3 и актовете и протоколите, 

съставени по време на строителството; 6. (нова - ДВ, бр. 82 

от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) изпълнението на строежи, 

съответстващи на направената регистрация по чл. 3, ал. 2 от 

Закона за Камарата на строителите за съответната група и 

категория строежи, в случаите, когато тя е задължителна.  

(3) Строителят носи имуществена отговорност за 

причинени щети и пропуснати ползи от свои виновни 

действия или бездействия.  



съхраняването на екзекутивната 
документация и нейното 
изработване, когато от възложителя 
с договор не е възложено на друг 
участник в строителството, както и 
за съхраняването на другата 
техническа документация по 
изпълнението на строежа; 

5. (предишна т. 4, изм. - ДВ, бр. 82 от 
2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) 
съхраняването и предоставянето 
при поискване от останалите 
участници в строителството или от 
контролен орган на строителните 
книжа, заповедната книга на 
строежа по чл. 170, ал. 3 и актовете 
и протоколите, съставени по време 
на строителството; 

6. (нова - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 
26.11.2012 г.) изпълнението на 
строежи, съответстващи на 
направената регистрация по чл. 3, 
ал. 2 от Закона за Камарата на 
строителите за съответната група и 
категория строежи, в случаите, 
когато тя е задължителна. 

(3) Строителят носи имуществена 
отговорност за причинени щети и 
пропуснати ползи от свои виновни действия 
или бездействия. 

(4) Строителят може да възложи на подизпълнител 

извършването на отделни видове строителни и монтажни 

работи или на части (етапи) от строежа.  

Чл. 163а. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) (1) (Нова - ДВ, бр. 108 

от 2006 г.) Строителят е длъжен да назначи по трудов 

договор технически правоспособни лица, които да 

извършват техническо ръководство на строежите.  

(2) (Нова - ДВ, бр. 108 от 2006 г.) Технически 

правоспособни са лицата, получили дипломи от 

акредитирано висше училище с квалификация "строителен 

инженер", "инженер" или "архитект", както и лицата със 

средно образование с четиригодишен курс на обучение и 

придобита професионална квалификация в областите 

"Архитектура и строителство" и "Техника".  

(3) (Нова - ДВ, бр. 108 от 2006 г.) Извън случаите по ал. 2 

техническа правоспособност може да бъде призната на 

чуждестранно лице при условията на взаимност, установени 

за всеки конкретен случай, когато притежава диплома, 

легализирана по съответния ред, и когато отговаря на 

изискванията на този закон.  

(4) (Предишна ал. 1, доп. - ДВ, бр. 108 от 2006 г., доп. - ДВ, 

бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г., доп. - ДВ, бр. 101 

от 2015 г.) Техническият ръководител е строителен 

инженер, архитект или строителен техник, който ръководи 

строителните работи и осигурява изпълнение на 

отговорностите по чл. 163, ал. 2, т. 1 - 5, а за строежите от 

пета категория - и отговорностите по чл. 168, ал. 1 и по чл. 

169б, ал. 1. Други технически правоспособни лица по ал. 2 

могат да  

осъществяват специализирано техническо ръководство на 

отделни строителни и монтажни работи съобразно 

придобитата им специалност и образователно-

квалификационна степен.  

(5) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 108 от 2006 г.) Когато строежът 

се изпълнява от възложителя, той е длъжен да осигури 



(4) Строителят може да възложи на 
подизпълнител извършването на отделни 
видове строителни и монтажни работи или 
на части (етапи) от строежа. 

 

технически ръководител. В този случай техническият 

ръководител носи отговорност за спазването на 

изискванията на чл. 163, ал. 2. 

Чл. 165. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) 
Възложителят може да възложи доставката 
и монтажа на технологичното и 
инсталационното съоръжаване на строежа 
на доставчик. Доставчикът е отговорен за 
качественото и срочно изпълнение на 
доставката и монтажа, както и за 
свързаните с това приемни изпитвания. 

  

  

(Раздел III "Строителен надзор" отм. - ДВ, 
бр. 65 от 2003 г.) 

 

Чл. 164. (Отм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.)  

Чл. 165. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) 

Възложителят може да възложи доставката и 

монтажа на технологичното и инсталационното 

съоръжаване на строежа на доставчик. 

Доставчикът е отговорен за качественото и 

срочно изпълнение на доставката и монтажа, 

както и за свързаните с това приемни изпитвания.  

(Раздел III "Строителен надзор" отм. - ДВ, бр. 65 

от 2003 г.) 

Чл. 164. (Отм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.)  

Чл. 165. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Възложителят може да 

възложи доставката и монтажа на технологичното и 

инсталационното съоръжаване на строежа на доставчик. 

Доставчикът е отговорен за качественото и срочно 

изпълнение на доставката и монтажа, както и за свързаните 

с това приемни изпитвания.  

(Раздел III "Строителен надзор" отм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) 

Чл. 166. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) (1) 
Консултантът въз основа на писмен договор 
с възложителя: 

1. извършва оценяване на 
съответствието на инвестиционните 
проекти и/или упражнява 
строителен надзор; 

2. (нова - ДВ, бр. 101 от 2015 г., доп. - 
ДВ, бр. 13 от 2017 г.) извършва 

Чл. 166. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) (1) 

Консултантът въз основа на писмен договор с 

възложителя:  

 

Чл. 166. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) (1) Консултантът въз 

основа на писмен договор с възложителя:  

1. извършва оценяване на съответствието на 

инвестиционните проекти и/или упражнява строителен 

надзор; 2. (нова - ДВ, бр. 101 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 13 от 

2017 г.) извършва проверка и контрол на доставените и 

влагани в строежа строителни продукти, с които се 

осигурява изпълнението на основните изисквания към 

строежите в съответствие с изискванията на наредбата по 

чл. 9, ал. 2, т. 5 от Закона за техническите изисквания към 

продуктите при упражняване на дейностите по т. 1 3. (доп. - 



проверка и контрол на доставените 
и влагани в строежа строителни 
продукти, с които се осигурява 
изпълнението на основните 
изисквания към строежите в 
съответствие с изискванията на 
наредбата по чл. 9, ал. 2, т. 5 от 
Закона за техническите изисквания 
към продуктите при упражняване 
на дейностите по т. 1; 

3. (доп. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 
26.11.2012 г., предишна т. 2, изм. - 
ДВ, бр. 101 от 2015 г.) може да 
изпълнява прединвестиционни 
проучвания, подготовка на 
проектантския процес и 
координация на строителния 
процес до въвеждането на строежа 
в експлоатация, включително 
контрол на количествата, 
качеството и съответствието на 
изпълняваните строителни и 
монтажни работи с договорите за 
изпълнение на строителството, 
както и други дейности - предмет на 
договори. 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 
26.11.2012 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в 
сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 
2014 г., в сила от 28.11.2014 г., доп. - ДВ, бр. 
101 от 2015 г.) Началникът на Дирекцията за 
национален строителен контрол или 

ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г., предишна т. 2, 

изм. - ДВ, бр. 101 от 2015 г.) може да изпълнява 

прединвестиционни проучвания, подготовка на 

проектантския процес и координация на строителния 

процес до въвеждането на строежа в експлоатация, 

включително контрол на количествата, качеството и 

съответствието на изпълняваните строителни и монтажни 

работи с договорите за изпълнение на строителството, както 

и други дейности - предмет на договори.  

(2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г., изм. 

- ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 

98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г., доп. - ДВ, бр. 101 от 

2015 г.) Началникът на Дирекцията за национален 

строителен контрол или оправомощено от него длъжностно 

лице издава и вписва в регистър удостоверения за 

упражняване на дейностите по ал. 1, т. 1 при условия и по 

ред, определени с наредба на министъра на регионалното 

развитие и благоустройството.  

(3) Консултантът не може да сключва договор за строителен 

надзор за строежи, за които той или наетите от него по 

трудово правоотношение физически лица са строители 

и/или доставчици на машини, съоръжения, технологично 

оборудване, както и свързаните с тях лица по смисъла на 

Търговския закон.  

(4) Консултантът не може да сключва договор за оценяване 

съответствието на проекта за строежи, за които той или 

наетите от него по трудово правоотношение физически лица 

са  

проектанти и/или строители, и/или доставчици на машини, 

съоръжения, технологично оборудване, както и свързаните 

с тях лица по смисъла на Търговския закон.  

(5) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) За 

издаване на удостоверение по ал. 1 се заплаща такса по 

тарифа, приета от Министерския съвет.  



оправомощено от него длъжностно лице 
издава и вписва в регистър удостоверения 
за упражняване на дейностите по ал. 1, т. 1 
при условия и по ред, определени с 
наредба на министъра на регионалното 
развитие и благоустройството. 

(3) Консултантът не може да сключва 
договор за строителен надзор за строежи, 
за които той или наетите от него по трудово 
правоотношение физически лица са 
строители и/или доставчици на машини, 
съоръжения, технологично оборудване, 
както и свързаните с тях лица по смисъла на 
Търговския закон. 

(4) Консултантът не може да сключва 
договор за оценяване съответствието на 
проекта за строежи, за които той или 
наетите от него по трудово 
правоотношение физически лица са 
проектанти и/или строители, и/или 
доставчици на машини, съоръжения, 
технологично оборудване, както и 
свързаните с тях лица по смисъла на 
Търговския закон. 

(5) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 
26.11.2012 г.) За издаване на 
удостоверение по ал. 1 се заплаща такса по 
тарифа, приета от Министерския съвет. 

(6) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 33 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 82 от 

2012 г., в сила от 26.11.2012 г.)  

(7) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2010 г., в сила от 23.02.2010 г.) 

Дейностите като консултант по ал. 1 могат да се извършват 

и от лица, представили копие от документ, удостоверяващ 

правото да извършват такава дейност, издаден от 

компетентен орган на държава - членка на Европейския 

съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за 

Европейското икономическо пространство.  

(8) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) За обекти - недвижими 

културни ценности, консултантската дейност се извършва с 

участието на лица, включени в регистъра по чл. 165 от 

Закона за културното наследство. 



(6) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 33 от 2008 г., отм. - 
ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) 

(7) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2010 г., в сила от 
23.02.2010 г.) Дейностите като консултант 
по ал. 1 могат да се извършват и от лица, 
представили копие от документ, 
удостоверяващ правото да извършват 
такава дейност, издаден от компетентен 
орган на държава - членка на Европейския 
съюз, или на друга държава - страна по 
Споразумението за Европейското 
икономическо пространство. 

(8) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) За обекти - 
недвижими културни ценности, 
консултантската дейност се извършва с 
участието на лица, включени в регистъра по 
чл. 165 от Закона за културното наследство. 

 

Чл. 167. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) (1) (Изм. 
и доп. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 
26.11.2012 г.) Удостоверение за 
извършване на дейностите по чл. 166, ал. 1, 
т. 1 се издава на лице, което е търговец по 
смисъла на Търговския закон или е 
регистрирано в търговски или друг 
публичен регистър в държава - членка на 
Европейския съюз, или в друга държава - 
страна по Споразумението за Европейското 

Чл. 167. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) (1) (Изм. и 

доп. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 

г.) Удостоверение за извършване на дейностите 

по чл. 166, ал. 1, т. 1 се издава на лице, което е 

търговец по смисъла на Търговския закон или е 

регистрирано в търговски или друг публичен 

регистър в държава - членка на Европейския 

съюз, или в друга държава - страна по 

Споразумението за Европейското икономическо 

пространство и отговаря на следните изисквания:  

 

Чл. 167. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, 

бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) Удостоверение за 

извършване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 се издава на 

лице, което е търговец по смисъла на Търговския закон или 

е регистрирано в търговски или друг публичен регистър в 

държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава 

- страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство и отговаря на следните изисквания:  

1. не се намира в производство за обявяване в 

несъстоятелност; 2. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 

26.11.2012 г., доп. - ДВ, бр. 101 от 2015 г.) членовете на 

органите на управление на юридическото лице или 

едноличния търговец, както и наетите от тях по трудов или 



икономическо пространство и отговаря на 
следните изисквания: 

1. не се намира в производство за 
обявяване в несъстоятелност; 

2. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 
26.11.2012 г., доп. - ДВ, бр. 101 от 
2015 г., доп. - ДВ, бр. 103 от 2017 г., 
в сила от 01.01.2018 г.) членовете на 
органите на управление на 
юридическото лице или 
едноличния търговец, както и 
наетите от тях по трудов или друг 
договор физически лица, са 
специалисти със завършено висше 
образование с образователно-
квалификационна степен 
"магистър", имат най-малко 5 
години стаж по специалността, не са 
допуснали и/или извършили повече 
от две нарушения по този закон и 
нормативните актове по 
прилагането му през последните 
две години преди подаване на 
заявление за вписване в регистъра и 
не са осъждани за умишлени 
престъпления от общ характер на 
лишаване от свобода, както и за 
престъпления, свързани с 
упражняване на професията, освен 
ако не са реабилитирани; 
Обстоятелствата относно 
съдимостта на българските 

друг договор физически лица, са специалисти със 

завършено висше образование с образователно-

квалификационна степен "магистър", имат най-малко 5 

години стаж по специалността, не са допуснали и/или 

извършили повече от две нарушения по този закон и 

нормативните актове по прилагането му през последните 

две години преди подаване на заявление за вписване в 

регистъра и не са осъждани за умишлени престъпления от 

общ характер на лишаване от свобода, както и за 

престъпления, свързани с упражняване на професията, 

освен ако не са реабилитирани; 3. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 

г., в сила от 26.11.2012 г.) не е допуснало и/или извършило 

повече от две нарушения по този закон и нормативните 

актове по прилагането му през последните две години преди 

подаване на заявление за вписване в регистъра.  

(2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) 

Удостоверението се издава за срок 5 години и се вписва в 

публичен регистър при Дирекцията за национален 

строителен контрол. За издаване на удостоверението 

юридическото лице или едноличният търговец подава 

заявление по утвърден от началника на Дирекцията за 

национален строителен контрол образец, към което прилага:  

1. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - 

ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) актуален 

документ за търговска регистрация, когато не е посочен 

Единен идентификационен код по Закона за търговския 

регистър, или копие от документ за регистрация в търговски 

или друг публичен регистър или еквивалентно средство за 

идентификация по регистъра в съответната държава - 

членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна 

по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство; 2. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 

01.01.2006 г.) удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс; 3. (изм. - ДВ, бр. 82 от 

2012 г., в сила от 26.11.2012 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в 



граждани се установяват служебно 
от Дирекцията за национален 
строителен контрол. Чуждите 
граждани представят свидетелство 
за съдимост или аналогичен 
документ. 

3. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 
26.11.2012 г.) не е допуснало и/или 
извършило повече от две 
нарушения по този закон и 
нормативните актове по 
прилагането му през последните 
две години преди подаване на 
заявление за вписване в регистъра. 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 
26.11.2012 г.) Удостоверението се издава за 
срок 5 години и се вписва в публичен 
регистър при Дирекцията за национален 
строителен контрол. За издаване на 
удостоверението юридическото лице или 
едноличният търговец подава заявление по 
утвърден от началника на Дирекцията за 
национален строителен контрол образец, 
към което прилага: 

1. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 
01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 
2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) 
актуален документ за търговска 
регистрация, когато не е посочен 
Единен идентификационен код по 
Закона за търговския регистър, или 

сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 

28.11.2014 г.) списък на правоспособните физически лица, 

включително координатор по безопасност и здраве, чрез 

които се осъществяват дейностите по оценяване 

съответствието на проектите и/или строителен надзор на 

строежите, с доказателства за професионалния им опит и за 

5-годишния стаж, както и други индивидуални документи, 

удостоверяващи техните технически компетентности и 

способности за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, 

т. 1, включително преминато обучение по програми, 

утвърдени от министъра на регионалното развитие и 

благоустройството съвместно с компетентните министри; 4. 

доказателства за професионалния опит и за 5-годишния 

стаж на членовете на органите на управление на 

юридическото лице или едноличния търговец; 5. (изм. - ДВ, 

бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) декларации на 

членовете на органите на управление на юридическото лице 

или едноличния търговец, както и на физическите лица, чрез 

които ще упражняват дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1, че не 

са допуснали или извършили повече от две нарушения по 

този закон и нормативните актове по прилагането му през 

последните две години преди подаване на заявление за 

вписване в регистъра; 6. свидетелство за съдимост - за 

физическите лица; 7. (нова - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 

26.11.2012 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 

г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г., изм. - 

ДВ, бр. 13 от 2017 г.) удостоверения от браншови 

организации за компетентността на специалистите от 

съответния регистър на правоспособните лица, 

включително удостоверения за проектантска 

правоспособност, удостоверения за технически контрол по 

част "Конструктивна", удостоверение за вписване в 

регистъра по чл. 44, ал. 5 от Закона за енергийната 

ефективност и други, изисквани със закон.  



копие от документ за регистрация в 
търговски или друг публичен 
регистър или еквивалентно 
средство за идентификация по 
регистъра в съответната държава - 
членка на Европейския съюз, или на 
друга държава - страна по 
Споразумението за Европейското 
икономическо пространство; 

2. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила 
от 01.01.2006 г., отм. - ДВ, бр. 63 от 
2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) 

3. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 
26.11.2012 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 
2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. 
- ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 
28.11.2014 г.) списък на 
правоспособните физически лица, 
включително координатор по 
безопасност и здраве, чрез които се 
осъществяват дейностите по 
оценяване съответствието на 
проектите и/или строителен надзор 
на строежите, с доказателства за 
професионалния им опит и за 5-
годишния стаж, както и други 
индивидуални документи, 
удостоверяващи техните 
технически компетентности и 
способности за упражняване на 
дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1, 
включително преминато обучение 
по програми, утвърдени от 

(3) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) 

Удостоверението за вписване в регистъра или отказът се 

издава в едномесечен срок от подаване на заявлението.  

(4) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) 

Отказът за вписване в регистъра се съобщава писмено на 

заявителя и може да се обжалва по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс.  

(5) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) 

Действието на удостоверението се прекратява преди 

изтичането на срока, за който е издадено, по искане на 

вписаното в регистъра лице при представяне на 

доказателства, че няма неприключили договори за  

дейностите по удостоверението, както и при прекратяване 

на юридическото лице или предприятието на едноличния 

търговец или при:  

1. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2015 г.) влезли в сила три 

наказателни постановления за срок две години, с които са 

наложени имуществени санкции на юридическото лице или 

на едноличния търговец по този закон или нормативните 

актове по прилагането му; 2. влезли в сила три наказателни 

постановления за срок една година на физическите лица, 

които упражняват дейностите от и за сметка на вписаното в 

регистъра юридическо лице или едноличен търговец; 3. 

отпадане на някое от основанията, послужили за издаване 

на удостоверението.  

(6) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г., отм. 

- ДВ, бр. 101 от 2015 г.) 



министъра на регионалното 
развитие и благоустройството 
съвместно с компетентните 
министри; 

4. доказателства за професионалния 
опит и за 5-годишния стаж на 
членовете на органите на 
управление на юридическото лице 
или едноличния търговец; 

5. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 
26.11.2012 г.) декларации на 
членовете на органите на 
управление на юридическото лице 
или едноличния търговец, както и 
на физическите лица, чрез които ще 
упражняват дейностите по чл. 166, 
ал. 1, т. 1, че не са допуснали или 
извършили повече от две 
нарушения по този закон и 
нормативните актове по 
прилагането му през последните 
две години преди подаване на 
заявление за вписване в регистъра; 

6. (отм. - ДВ, бр. 103 от 2017 г., в сила 
от 01.01.2018 г.) 

7. (нова - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 
26.11.2012 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 
2013 г., в сила от 12.03.2013 г., изм. 
- ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 
15.05.2015 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 
2017 г.) удостоверения от браншови 
организации за компетентността на 
специалистите от съответния 



регистър на правоспособните лица, 
включително удостоверения за 
проектантска правоспособност, 
удостоверения за технически 
контрол по част "Конструктивна", 
удостоверение за вписване в 
регистъра по чл. 44, ал. 5 от Закона 
за енергийната ефективност и 
други, изисквани със закон. 

(3) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 
01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г., в 
сила от 01.01.2018 г.) Дирекцията за 
национален строителен контрол изисква по 
служебен път информация за наличие или 
липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от 
Данъчно-осигурителния процесуален 
кодекс за съответния търговец. 

(4) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 
26.11.2012 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 63 от 
2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) 
Удостоверението за вписване в регистъра 
или отказът се издава в едномесечен срок 
от подаване на заявлението. 

(5) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 
26.11.2012 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 63 от 
2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Отказът за 
вписване в регистъра се съобщава писмено 
на заявителя и може да се обжалва по реда 
на Административнопроцесуалния кодекс. 



(6) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 
26.11.2012 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 63 от 
2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Действието 
на удостоверението се прекратява преди 
изтичането на срока, за който е издадено, 
по искане на вписаното в регистъра лице 
при представяне на доказателства, че няма 
неприключили договори за дейностите по 
удостоверението, както и при прекратяване 
на юридическото лице или предприятието 
на едноличния търговец или при: 

1. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2015 г.) влезли 
в сила три наказателни 
постановления за срок две години, с 
които са наложени имуществени 
санкции на юридическото лице или 
на едноличния търговец по този 
закон или нормативните актове по 
прилагането му; 

2. влезли в сила три наказателни 
постановления за срок една година 
на физическите лица, които 
упражняват дейностите от и за 
сметка на вписаното в регистъра 
юридическо лице или едноличен 
търговец; 

3. отпадане на някое от основанията, 
послужили за издаване на 
удостоверението. 

(7) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 
26.11.2012 г., отм. - ДВ, бр. 101 от 2015 г., 



предишна ал. 6 - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила 
от 01.01.2018 г.) 

 

Чл. 168. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) 
Лицето, упражняващо строителен надзор, 
носи отговорност за: 

1. законосъобразно започване на 
строежа; 

2. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 
26.11.2012 г.) осъществяване на 
контрол относно пълнота и 
правилно съставяне на актовете и 
протоколите по време на 
строителството; 

3. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 
26.11.2012 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 
2015 г.) спиране на строежи, които 
се изпълняват при условията на чл. 
224, ал. 1 и чл. 225, ал. 2 и в 
нарушение на изискванията на чл. 
169, ал. 1 и 3; 

4. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г., изм. - ДВ, 
бр. 76 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 
2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) 
осъществяване на контрол относно 
спазване на изискванията за 
здравословни и безопасни условия 
на труд в строителството; 

Чл. 168. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Лицето, 

упражняващо строителен надзор, носи 

отговорност за:  

 

Чл. 168. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Лицето, 

упражняващо строителен надзор, носи отговорност за:  

1. законосъобразно започване на строежа; 2. (изм. - ДВ, бр. 

82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) осъществяване на 

контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете 

и протоколите по време на строителството; 3. (изм. - ДВ, бр. 

82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 

2015 г.) спиране на строежи, които се изпълняват при 

условията на чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 2 и в нарушение на 

изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3; 4. (изм. - ДВ, бр. 65 от 

2003 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 

г., в сила от 26.11.2012 г.) осъществяване на контрол 

относно спазване на изискванията за здравословни и 

безопасни условия на труд в строителството; 5. недопускане 

на увреждане на трети лица и имоти вследствие на 

строителството; 6. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 

82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) 7. (нова - ДВ, бр. 65 от 

2003 г., отм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) 

8. (нова - ДВ, бр. 65 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в 

сила от 26.11.2012 г.)  

(2) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Строителният надзор се 

упражнява от консултант за строежите от първа до четвърта 

категория.  

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 65 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 66 

от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 

г., в сила от 28.11.2014 г.) Лицето, упражняващо строителен 

надзор, подписва всички актове и протоколи по време на 

строителството, необходими за оценка на строежите, 

относно изискванията за безопасност и за законосъобразно 

изпълнение, съгласно наредба на министъра на 



5. недопускане на увреждане на трети 
лица и имоти вследствие на 
строителството. 

6. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г., отм. - ДВ, 
бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 
г.) 

7. (нова - ДВ, бр. 65 от 2003 г., отм. - 
ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 
26.11.2012 г.) 

8. (нова - ДВ, бр. 65 от 2003 г., отм. - 
ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 
26.11.2012 г.) 

(2) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) 
Строителният надзор се упражнява от 
консултант за строежите от първа до 
четвърта категория. 

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 65 от 2003 г., 
изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 
26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в 
сила от 28.11.2014 г.) Лицето, упражняващо 
строителен надзор, подписва всички актове 
и протоколи по време на строителството, 
необходими за оценка на строежите, 
относно изискванията за безопасност и за 
законосъобразно изпълнение, съгласно 
наредба на министъра на регионалното 
развитие и благоустройството за актовете и 
протоколите, съставяни по време на 
строителството. 

регионалното развитие и благоустройството за актовете и 

протоколите, съставяни по време на строителството.  

(4) (Предишна ал. 3, изм. и доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) 

Предписанията и заповедите на лицето, упражняващо 

строителен надзор, вписани в заповедната книга, са 

задължителни за строителя, предприемача и техническия 

ръководител на строежа. Възражения срещу предписанията 

на лицето, упражняващо строителния надзор, могат да се 

правят в 3-дневен срок пред органите на Дирекцията за 

национален строителен контрол, като до произнасянето им 

строителството се спира. След проверка органите на 

Дирекцията за национален строителен контрол издават 

задължителни указания.  

(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) При 

нарушаване на техническите правила и нормативи лицето, 

упражняващо строителен надзор, е длъжно да уведоми 

регионалната дирекция за национален строителен контрол в 

3-дневен срок от установяване на нарушението.  

(6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) След 

приключване на строително-монтажните работи лицето, 

упражняващо строителен надзор, изготвя окончателен 

доклад до възложителя.  

(7) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Лицата, които упражняват 

строителен надзор, носят отговорност за щети, които са 

нанесли на възложителя и на другите участници в 

строителството, и солидарна отговорност със строителя за 

щети, причинени от неспазване на техническите правила и 

нормативи и одобрените проекти. Отговорността по 

договора за строителен надзор е със срокове не по-малки от 

гаранционните срокове в строителството.  

   



(4) (Предишна ал. 3, изм. и доп. - ДВ, бр. 65 
от 2003 г.) Предписанията и заповедите на 
лицето, упражняващо строителен надзор, 
вписани в заповедната книга, са 
задължителни за строителя, предприемача 
и техническия ръководител на строежа. 
Възражения срещу предписанията на 
лицето, упражняващо строителния надзор, 
могат да се правят в 3-дневен срок пред 
органите на Дирекцията за национален 
строителен контрол, като до произнасянето 
им строителството се спира. След проверка 
органите на Дирекцията за национален 
строителен контрол издават задължителни 
указания. 

(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 
г.) При нарушаване на техническите 
правила и нормативи лицето, упражняващо 
строителен надзор, е длъжно да уведоми 
регионалната дирекция за национален 
строителен контрол в 3-дневен срок от 
установяване на нарушението. 

(6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 
г.) След приключване на строително-
монтажните работи лицето, упражняващо 
строителен надзор, изготвя окончателен 
доклад до възложителя. 

(7) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Лицата, 
които упражняват строителен надзор, носят 
отговорност за щети, които са нанесли на 



възложителя и на другите участници в 
строителството, и солидарна отговорност 
със строителя за щети, причинени от 
неспазване на техническите правила и 
нормативи и одобрените проекти. 
Отговорността по договора за строителен 
надзор е със срокове не по-малки от 
гаранционните срокове в строителството. 

 

Раздел III. 
Изисквания към строежите (Предишен 

раздел 4 - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) 

Чл. 169. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила 
от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 
2015 г.) Строежите се проектират, 
изпълняват и поддържат в съответствие с 
основните изисквания към строежите, 
определени в приложение І на Регламент 
(ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент 
и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне 
на хармонизирани условия за предлагането 
на пазара на строителни продукти и за 
отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета 
(ОВ, L 88/5 от 4 април 2011 г.), за: 

1. механично съпротивление и 
устойчивост; 

2. безопасност в случай на пожар; 
3. хигиена, здраве и околна среда; 
4. достъпност и безопасност при 

експлоатация; 

Раздел III. Изисквания към строежите (Предишен 

раздел 4 - ДВ, бр. 65 от 2003 г.)  

Чл. 169. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 

01.01.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2015 г.) 

Строежите се проектират, изпълняват и 

поддържат в съответствие с основните 

изисквания към строежите, определени в 

приложение І на Регламент (ЕС) № 305/2011 на 

Европейския парламент и на Съвета от 9 март 

2011 г. за определяне на хармонизирани условия 

за предлагането на пазара на строителни 

продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО 

на Съвета (ОВ, L 88/5 от 4 април 2011 г.), за:  

 

Раздел III. Изисквания към строежите (Предишен раздел 4 - 

ДВ, бр. 65 от 2003 г.)  

Чл. 169. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) 

(1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2015 г.) Строежите се проектират, 

изпълняват и поддържат в съответствие с основните 

изисквания към строежите, определени в приложение І на 

Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на 

Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани 

условия за предлагането на пазара на строителни продукти 

и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (ОВ, L 88/5 

от 4 април 2011 г.), за:  

1. механично съпротивление и устойчивост; 2. безопасност 

в случай на пожар; 3. хигиена, здраве и околна среда; 4. 

достъпност и безопасност при експлоатация; 5. защита от 

шум; 6. икономия на енергия и топлосъхранение; 7. 

устойчиво използване на природните ресурси.  

(2) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г., изм. 

- ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 

98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г., отм. - ДВ, бр. 101 от 

2015 г.)  

(3) Строежите се проектират, изпълняват и поддържат в 

съответствие с изискванията на нормативните актове за:  

1. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г.) 

опазване на защитените зони, на защитените територии и на 

другите защитени обекти и на недвижимите културни 



5. защита от шум; 
6. икономия на енергия и 

топлосъхранение; 
7. устойчиво използване на 

природните ресурси. 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 
27.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в 
сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 
2014 г., в сила от 28.11.2014 г., отм. - ДВ, бр. 
101 от 2015 г.) 

(3) Строежите се проектират, изпълняват и 
поддържат в съответствие с изискванията 
на нормативните актове за: 

1. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 
10.04.2009 г.) опазване на 
защитените зони, на защитените 
територии и на другите защитени 
обекти и на недвижимите културни 
ценности; 

2. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила от 
05.07.2016 г.) намаляване на риска 
от бедствия; 

3. физическа защита на строежите. 

(4) (Доп. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 
26.11.2012 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в 
сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 
2014 г., в сила от 28.11.2014 г., изм. - ДВ, бр. 
101 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 51 от 2016 г., в 
сила от 05.07.2016 г.) Министърът на 

ценности; 2. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила от 05.07.2016 

г.) намаляване на риска от бедствия; 3. физическа защита на 

строежите. 4. (Нова) Икономическата целесъобразност, 

икономия на материали, механизация и труд.  

(4) (Доп. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г., изм. 

- ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 

98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 

2015 г., доп. - ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила от 05.07.2016 г.) 

Министърът на регионалното развитие и благоустройството 

самостоятелно или съвместно с компетентните министри 

издава наредби за определяне на изискванията за 

проектирането, изпълнението, контрола и въвеждането в 

експлоатация на строежите, за дълготрайността на 

строителните конструкции, устойчивостта на земната 

основа, изискванията за достъпна среда за населението, 

включително за хората с увреждания, и изискванията за 

безопасност на строежите при отчитане влиянието на 

географските, климатичните и сеизмичните въздействия в 

съответствие с изискванията по ал. 1 и ал. 3, т. 1, 2 и 3.  

(5) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., 

в сила от 25.12.2009 г., отм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 

14.10.2011 г.)  

(6) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г., изм. 

- ДВ, бр. 101 от 2015 г.) Органите на изпълнителната власт 

ежегодно разработват програми с мерки за привеждане на 

урбанизираната територия и на съществуващи отделни 

сгради и съоръжения в нея в съответствие с изискванията за 

достъпна среда и предвиждат средства за тяхното 

реализиране. Министерският съвет и общинските съвети 

приемат програмите и осъществяват контрол по 

изпълнението им. 



регионалното развитие и 
благоустройството самостоятелно или 
съвместно с компетентните министри 
издава наредби за определяне на 
изискванията за проектирането, 
изпълнението, контрола и въвеждането в 
експлоатация на строежите, за 
дълготрайността на строителните 
конструкции, устойчивостта на земната 
основа, изискванията за достъпна среда за 
населението, включително за хората с 
увреждания, и изискванията за безопасност 
на строежите при отчитане влиянието на 
географските, климатичните и сеизмичните 
въздействия в съответствие с изискванията 
по ал. 1 и ал. 3, т. 1, 2 и 3. 

(5) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2008 г., изм. - ДВ, 
бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., отм. 
- ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 
г.) 

(6) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 
27.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2015 г.) 
Органите на изпълнителната власт 
ежегодно разработват програми с мерки за 
привеждане на урбанизираната територия 
и на съществуващи отделни сгради и 
съоръжения в нея в съответствие с 
изискванията за достъпна среда и 
предвиждат средства за тяхното 
реализиране. Министерският съвет и 



общинските съвети приемат програмите и 
осъществяват контрол по изпълнението им. 

 

Чл. 169а. (Нов - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила 
от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 
2015 г.) В строежите се влагат само 
строителни продукти, които осигуряват 
изпълнението на основните изисквания 
към строежите по чл. 169, ал. 1 и отговарят 
на изискванията, определени със Закона за 
техническите изисквания към продуктите, и 
с наредбата по чл. 9, ал. 2, т. 5 от същия 
закон. 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 
26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в 
сила от 28.11.2014 г., отм. - ДВ, бр. 101 от 
2015 г.) 

(3) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2015 г.) 

(4) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2015 г.) 

(5) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 
28.11.2014 г., отм. - ДВ, бр. 101 от 2015 г.) 

(6) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 
26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в 
сила от 28.11.2014 г., отм. - ДВ, бр. 101 от 
2015 г.) 

Чл. 169а. (Нов - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила 

от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2015 г.) 

В строежите се влагат само строителни продукти, 

които осигуряват изпълнението на основните 

изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1 и 

отговарят на изискванията, определени със 

Закона за техническите изисквания към 

продуктите, и с наредбата по чл. 9, ал. 2, т. 5 от 

същия закон.  

(2) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 

26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила 

от 28.11.2014 г., отм. - ДВ, бр. 101 от 2015 г.)  

(3) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2015 г.)  

(4) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2015 г.)  

(5) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 

28.11.2014 г., отм. - ДВ, бр. 101 от 2015 г.)  

(6) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 

26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила 

от 28.11.2014 г., отм. - ДВ, бр. 101 от 2015 г.) 

Чл. 169а. (Нов - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) 

(1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2015 г.) В строежите се влагат само 

строителни продукти, които осигуряват изпълнението на 

основните изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1 и 

отговарят на изискванията, определени със Закона за 

техническите изисквания към продуктите, и с наредбата по 

чл. 9, ал. 2, т. 5 от същия закон.  

(2) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. 

- ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г., отм. - ДВ, бр. 

101 от 2015 г.)  

(3) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2015 г.)  

(4) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2015 г.)  

(5) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г., отм. 

- ДВ, бр. 101 от 2015 г.)  

(6) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. 

- ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г., отм. - ДВ, бр. 

101 от 2015 г.) 



 

Чл. 169б. (Нов - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила 
от 01.01.2007 г.) (1) Контролът на 
строителните продукти по чл. 169а, ал. 1 се 
осъществява от консултанта при 
извършване на оценката на съответствието 
на инвестиционните проекти и при 
упражняване на строителен надзор. 

(2) Административният контрол на 
строителните продукти по чл. 169а, ал. 1 
при проектирането и строителството се 
осъществява от органите по чл. 220 - 223. 

 

Чл. 169б. (Нов - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 

01.01.2007 г.) (1) Контролът на строителните 

продукти по чл. 169а, ал. 1 се осъществява от 

консултанта при извършване на оценката на 

съответствието на инвестиционните проекти и 

при упражняване на строителен надзор.  

(2) Административният контрол на строителните 

продукти по чл. 169а, ал. 1 при проектирането и 

строителството се осъществява от органите по чл. 

220 - 223. 

Чл. 169б. (Нов - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 

г.) (1) Контролът на строителните продукти по чл. 169а, ал. 

1 се осъществява от консултанта при извършване на 

оценката на съответствието на инвестиционните проекти и 

при упражняване на строителен надзор.  

(2) Административният контрол на строителните продукти 

по чл. 169а, ал. 1 при проектирането и строителството се 

осъществява от органите по чл. 220 - 223. 

Чл. 170. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) 
Всички обстоятелства, свързани със 
строежа, като предаване и приемане на 
строителната площадка, строителни и 
монтажни работи, подлежащи на 
закриване, междинни и заключителни 
актове за приемане и предаване на 
строителни и монтажни работи и други, се 
документират от представителите на 
страните по сключените договори. 

(2) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) При отказ или 
при неявяване да се състави съвместен акт 
заинтересуваната страна отправя писмена 

Чл. 170. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Всички 

обстоятелства, свързани със строежа, като 

предаване и приемане на строителната площадка, 

строителни и монтажни работи, подлежащи на 

закриване, междинни и заключителни актове за 

приемане и предаване на строителни и монтажни 

работи и други, се документират от 

представителите на страните по сключените 

договори.  

(2) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) При отказ или 

при неявяване да се състави съвместен акт 

заинтересуваната страна отправя писмена покана 

до другата или другите страни за съставяне на 

акта. Ако представител на поканената страна не 

се яви до 24 часа след определения в поканата 

Чл. 170. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Всички 

обстоятелства, свързани със строежа, като предаване и 

приемане на строителната площадка, строителни и 

монтажни работи, подлежащи на закриване, междинни и 

заключителни актове за приемане и предаване на 

строителни и монтажни работи и други, се документират от 

представителите на страните по сключените договори.  

(2) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) При отказ или при неявяване 

да се състави съвместен акт заинтересуваната страна 

отправя писмена покана до другата или другите страни за 

съставяне на акта. Ако представител на поканената страна 

не се яви до 24 часа след определения в поканата срок, 

страната се замества от органа, издал разрешението за 

строеж, или от упълномощено от него длъжностно лице.  



покана до другата или другите страни за 
съставяне на акта. Ако представител на 
поканената страна не се яви до 24 часа след 
определения в поканата срок, страната се 
замества от органа, издал разрешението за 
строеж, или от упълномощено от него 
длъжностно лице. 

(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Всички 
предписания, свързани с изпълнението на 
строежа, издадени от оправомощените за 
това лица и специализираните контролни 
органи, се вписват в заповедната книга на 
строежа, която се съхранява на строежа. 

 

срок, страната се замества от органа, издал 

разрешението за строеж, или от упълномощено 

от него длъжностно лице.  

(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Всички 

предписания, свързани с изпълнението на 

строежа, издадени от оправомощените за това 

лица и специализираните контролни органи, се 

вписват в заповедната книга на строежа, която се 

съхранява на строежа.  

   

(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Всички предписания, 

свързани с изпълнението на строежа, издадени от 

оправомощените за това лица и специализираните 

контролни органи, се вписват в заповедната книга на 

строежа, която се съхранява на строежа.  

   

Глава двадесет и втора. 
ТЕХНИЧЕСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ 

Чл. 229. (1) Физически лица могат да 
извършват проучвателни, проектантски, 
контролни, строителни и надзорни 
дейности, ако притежават техническа 
правоспособност съобразно придобитата 
им специалност и образователно-
квалификационна степен. 

(2) Юридически лица могат да извършват 
дейности по ал. 1, ако в състава им са 
включени физически лица със съответната 
техническа правоспособност. 

Чл. 229. (1) Физически лица могат да извършват 

проучвателни, проектантски, контролни, 

строителни и надзорни дейности, ако притежават 

техническа правоспособност съобразно 

придобитата им специалност и образователно-

квалификационна степен.  

(2) Юридически лица могат да извършват 

дейности по ал. 1, ако в състава им са включени 

физически лица със съответната техническа 

правоспособност.  

(3) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 

26.11.2012 г.) Технически правоспособни са 

лицата, получили дипломи от акредитирано 

висше училище с квалификация "архитект", 

"строителен инженер", "инженер", "урбанист" 

или "ландшафтен архитект". 

Чл. 229. (1) Физически лица могат да извършват 

проучвателни, проектантски, контролни, строителни и 

надзорни дейности, ако притежават техническа 

правоспособност съобразно придобитата им специалност и 

образователно-квалификационна степен.  

(2) Юридически лица могат да извършват дейности по ал. 1, 

ако в състава им са включени физически лица със 

съответната техническа правоспособност.  

(3) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) 

Технически правоспособни са лицата, получили дипломи от 

акредитирано висше училище с квалификация "архитект", 

"строителен инженер", "инженер", "урбанист" или 

"ландшафтен архитект". 



(3) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 
26.11.2012 г.) Технически правоспособни са 
лицата, получили дипломи от 
акредитирано висше училище с 
квалификация "архитект", "строителен 
инженер", "инженер", "урбанист" или 
"ландшафтен архитект". 

 

Чл. 230. (1) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2003 г., доп. 
- ДВ, бр. 65 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 
2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) Устройствени 
планове и инвестиционни проекти по този 
закон се изработват от проектанти - 
физически лица, които притежават 
съответната техническа и проектантска 
правоспособност. Условията и редът за 
признаване на пълна проектантска 
правоспособност се определят със закон. 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 
65 от 2003 г.) Със закона по ал. 1 се 
определят допустимите дейности, които 
могат да извършват лицата, притежаващи 
ограничена правоспособност. 

(3) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 
20 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г., изм. 
- ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 
г.) Проектанти с пълна проектантска 
правоспособност, които работят като 
служители по трудово или служебно 
правоотношение в администрациите на 

Чл. 230. (1) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2003 г., доп. - ДВ, 

бр. 65 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в 

сила от 26.11.2012 г.) Устройствени планове и 

инвестиционни проекти по този закон се 

изработват от проектанти - физически лица, 

които притежават съответната техническа и 

проектантска правоспособност. Условията и 

редът за признаване на пълна проектантска 

правоспособност се определят със закон.  

 

Чл. 230. (1) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 65 от 

2003 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) 

Устройствени планове и инвестиционни проекти по този 

закон се изработват от проектанти - физически лица, които 

притежават съответната техническа и проектантска 

правоспособност. Условията и редът за признаване на пълна 

проектантска правоспособност се определят със закон.  

(2) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) 

Със закона по ал. 1 се определят допустимите дейности, 

които могат да извършват лицата, притежаващи ограничена 

правоспособност.  

(3) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2003 г., 

изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в 

сила от 26.11.2012 г.) Проектанти с пълна проектантска 

правоспособност, които работят като служители по трудово 

или служебно правоотношение в администрациите на 

териториалните органи на изпълнителната власт, могат да 

извършват дейностите по чл. 229, ал. 1 само за 

административно-териториални единици, в които те не са 

органи или не участват  

в състава на органи с експертни, съгласувателни, 

одобрителни, разрешителни, контролни или други 

правомощия по този закон.  

(4) (Новa - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) Служителите в общинските 

администрации, които имат пълна или ограничена 

проектантска правоспособност, могат да изработват 



териториалните органи на изпълнителната 
власт, могат да извършват дейностите по 
чл. 229, ал. 1 само за административно-
териториални единици, в които те не са 
органи или не участват в състава на органи 
с експертни, съгласувателни, одобрителни, 
разрешителни, контролни или други 
правомощия по този закон. 

(4) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) Служителите 
в общинските администрации, които имат 
пълна или ограничена проектантска 
правоспособност, могат да изработват 
служебно проекти за устройствени планове 
за държавни или общински поземлени 
имоти на територията на общината, а за 
изграждането на обекти общинска 
собственост - и инвестиционни проекти, в 
съответствие с придобитата проектантска 
правоспособност. 

(5) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 
01.07.2006 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 79 от 
2006 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г., в сила от 
23.02.2010 г.) Чужденци и граждани на 
държави - членки на Европейския съюз, или 
на други държави - страни по 
Споразумението за Европейското 
икономическо пространство, на които е 
призната професионалната квалификация 
по реда на Закона за признаване на 
професионални квалификации, могат да 
извършват дейностите по чл. 229, ал. 1 в 

служебно проекти за устройствени планове за държавни или 

общински поземлени имоти на територията на общината, а 

за изграждането на обекти общинска собственост - и 

инвестиционни проекти, в съответствие с придобитата 

проектантска правоспособност.  

(5) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., 

предишна ал. 4 - ДВ, бр. 79 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 

2010 г., в сила от 23.02.2010 г.) Чужденци и граждани на 

държави - членки на Европейския съюз, или на други 

държави - страни по Споразумението за Европейското 

икономическо пространство, на които е призната 

професионалната квалификация по реда на Закона за 

признаване на професионални квалификации, могат да 

извършват дейностите по чл. 229, ал. 1 в обхвата на 

квалификацията си при условията на Закона за камарите на 

архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране. 



обхвата на квалификацията си при 
условията на Закона за камарите на 
архитектите и инженерите в 
инвестиционното проектиране. 

 

Чл. 231. (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2006 г.) 
Изискванията към физическите и 
юридическите лица, извършващи 
строителство, се уреждат със закон. 

 

Чл. 231. (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2006 г.) 

Изискванията към физическите и юридическите 

лица, извършващи строителство, се уреждат със 

закон. 

Чл. 231. (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2006 г.) Изискванията към 

физическите и юридическите лица, извършващи 

строителство, се уреждат със закон. 
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