
Невена Картулева

Министерският съвет одобри мерки за по-
добряване на средата за развитие на частния 
сектор в България. Те се изготвят заради по-
сочените неудовлетворителни показатели на 
страната ни в доклада „Правене на бизнес“ на 
Световната банка. Част от тях са 12-те про-
мени в Закона за устройство на територията 
(ЗУТ), които кабинетът прие с отделно реше-
ние по време на редовното си седмично засе-
дание. Проектът за изменение и допълнение на 
нормативния акт е разработен в изпълнение на 
третия пакет от мерки за намаляване на регу-
латорната тежест. По-голямата част от про-
мените са инициирани от областни управители, 
кметове и местни администрации в отговор на 
допитване от август 2013 г., в рамките на кое-
то КСБ също изпрати своите предложения. Сега 
предстои измененията да бъдат разгледани от 

Народното събрание. Те ще влязат в сила едва 
след одобряването им от парламента и обнарод-
ването им в Държавен вестник. 

С поправките в закона се предвижда съкра-
щаване на срока за разрешение за изработване 
на подробен устройствен план от 30 на 14 дни. 
Останалите изменения касаят най-вече проце-
дурата по издаване на разрешение за строеж, 
въвеждане в експлоатация на обектите и пре-
цизиране на правомощията на министъра на ин-
вестиционното проектиране. 

Намаляват се сроковете при преустройство 
на помещения за нежилищно имущество. Облек-
чава се процедурата за съгласуваност, както и 
частта от текстовете, касаещи недвижимите 
културни ценности. Няма да се изисква разре-
шение за строеж за някои ремонтни дейности, 
например за барбекю или беседка в двора на къ-
щата.
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„За 45 дни ще е затворено движение-
то в посока Централна гара и по проте-
жението на канала. Това се налага зара-
ди строителството на естакадата при 
Лъвов мост“, заяви кметът на Столич-
ната община Йорданка Фандъкова при 
посещението на обекта.

По проекта вече са изпълнени се-
риозни инженерни съоръжения, като 
цялата дължина на канализационния 
колектор. Построен е нов клон на съ-
ществуващ отливен канал. Изградена 
е инфраструктура за трасета на раз-
лични проводници – улично осветление 
и съобщителни трасета. Приключило е 
изпълнението на пилотите за устоите 
на мостове. 

Изпълнителите от обединението 
„Лъвов мост“, в което влизат „Главбол-
гарстрой“, „ГБС – Инфраструктурно 
строителство“, „Стройинжект“, „Старт 
инженеринг“ и „Пътпроект 2000”, увери-
ха кмета, че работата върви без сери-
озни проблеми и срокът за завършване 
на обекта – краят на октомври, ще бъде 
спазен. Инвестицията е за 22 млн. лв. и 
се очаква след приключване на строи-
телството да се елиминират задръст-
ванията в тази част на столицата. 

Кметът Йорданка Фандъкова с инж. Калин 
Пешов, представител на изпълнителя

Невена Картулева

Кабинетът прие отчет за упра-
вленската програма при последното 
си седмично заседание. Документът 
обхваща първата година от мандата 
на правителството, което встъпи в 
длъжност на 29 май 2013 г. 

Министерският съвет отчита 
намаляване на административната 
тежест, довело до спестяване на бли-
зо 124 млн. лв. годишно на бизнеса. 
Планираните за реализация мерки до 
края на 2014 г. ще допринесат за още 
100 млн. лв. по-малко плащания годиш-
но. Въведена е строга отчетност на 
процеса по възстановяване на ДДС и 
акцизи – към края на май 2014 г. не-
възстановеният данъчен кредит е на 
безпрецедентно ниското ниво от около 

180 млн. лв., е записано в доклада на ка-
бинета. В него се посочва още, че дър-
жавата е възстановила задълженията 
си към бизнеса, започнала е най-амби-
циозната антикорупционна реформа в 
обществените поръчки с приемането 
на промените в ЗОП и е подготвила на-
ционална програма за насърчаване на 
индустрията.

През първото тримесечие на 2014 г. 
средната месечна работна заплата e 
нараснала номинално с 2,3% на годишна 
база, а реалният й ръст е 4,8%. В част-
ния сектор средната месечна работна 
заплата се е повишила с 3%. Благода-
рение на икономическия растеж през 
първото тримесечие на 2014 г. са раз-
крити 39 100 нови работни места – яв-
ление, непознато от 2009 г., се обоб-
щава в отчета.

Снимка Елица Илчева
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Невена Картулева

Конференцията „Италия 
и България: Да строим заед-
но“ събра представители на 
строителния и енергийния 
сектор от двете страни. 
Форумът е организиран от 
Агенцията за подпомагане 
и интернационализация на 
италианските предприятия 
в чужбина (ИЧЕ), Конфин-
дустрия България, итали-
анската Национална асо-
циация на строителните 
фирми и Камарата на стро-
ителите в България под па-
тронажа на Италианското 
посолство у нас и на итали-
анското Министерство на 
икономическото развитие. 
Официален медиен парт-
ньор е в. „Строител“. 

Конференцията беше 
открита от Н. Пр. посла-
ника на Италия у нас Марко 
Контичели, вицепремиера 
по икономическото раз-
витие Даниела Бобева, 
председателя на КСБ инж. 
Светослав Глосов, предсе-
дателя на Конфиндустрия 
България Пиетро Луиджи 
Гиа и председателя на „ИЧЕ 
София” Чинция Бруно. 

„В България единствени-
те инструменти за пости-
гане на растеж са подобря-
ване на бизнес средата, 
насърчаване на инвести-
циите, битка за всяко едно 
предприятие и работно 
място. Правителството 
прие 124 мерки за намалява-
не на административната 
тежест и те са ефективни. 
Едни от най-радикалните 
промени са в областта на 

строителството. Секто-
рът на италианските ин-
вестиции у нас е уникален. 
Той е представен най-вече 
от малки и средни фирми, 
което е благоприятно за 
нашата икономика. Те добре 
комуникират с българските 
компании и се създава жиз-
неспособна среда. Втората 
специфика на италиански-
те инвестиции е, че са във 
всички сектори – от финан-
совия до аграрния“, заяви 
вицепремиерът Бобева при 
откриването на форума.

Тя изрази надежда с по-
следните промени в Закона 
за обществените поръчки 
(ЗОП) фирмите да започ-
нат да участват повече 
в търговете, да се борят 
почтено и да печелят най-
добрите. Даниела Бобева 
напомни, че Камарата е 
била поканена да участва 
активно в разработването 

на Правилника за приложе-
нието на ЗОП в частта за 
строителството. По ду-
мите й във връзка с това 
се работи по проблема с 
дългите процедури по об-
жалване. Вицепремиерът 
обясни, че те ще бъдат 
преодолени чрез обвързва-
нето на таксите за обжал-
ване с прогнозния размер 
на поръчката. Във връзка 
с прозрачността се пред-
вижда електронизиране и 
стандартизиране на цяла-
та документация, което ще 
облекчи и чуждестранните 
инвеститори. „Договорите, 
с изключение на чувстви-
телната търговска инфор-
мация, ще се публикуват 
в интернет, протоколите 
– също. В комисиите за 
оценка ще участват външ-
ни експерти. Ще насърчим 
достъпа на МСП чрез пре-
махване на изискването 
за оборот. Създават се 
доста благоприятни усло-
вия за малките и средните 
фирми, отпадат и изисква-
нията към подизпълните-
лите. Призовавам бизнеса 
за предложения. Има около 
един месец“, обобщи вице-
премиерът. 

Посланикът на Италия в 
България Марко Контичели 
подчерта, че страната ни 
има нужда от инфраструк-
тура, за да оползотвори 
своя потенциал. Той също 

посочи, че обществените 
поръчки са ключов фактор 
за създаването на конку-
рентна среда и развитие 
на бизнеса у нас.

От своя страна предсе-
дателят на КСБ инж. Све-
тослав Глосов посочи, че 
Камарата води конструк-
тивен диалог с управля-
ващите и има постигнат 
консенсус за много от на-
лежащите промени в зако-
нодателството, касаещо 
строителния сектор и ЗОП, 
за прозрачни процедури и 
търгове, за гарантиране на 
честно състезание и конку-
рентна среда. Той напомни, 
че типовите договори са 
инициатива на КСБ и ще 
служат като база за по-
справедливи обществени 
поръчки, ще създават ясни 
правила и условия за по-мал-
ко бюрокрация. Според него 
ефективното противопос-
тавяне на корупцията може 
да се случи чрез въвеждане 
на електронните търгове и 
одит. „Необходими са ясни 
правила за действие и от-
четност, бързо разплаща-
не на извършените работи, 
опростени процедури за 
разрешаване на възникнали 
спорове, конкретизирани 
отговорности и права в це-
лия процес – от участието 
в тръжните процедури до 
предаването на готовите 
обекти“, заяви инж. Глосов. 

Председателят на КСБ инж. Светослав Глосов откри конференцията „Да строим заедно“

Той очерта и приоритети-
те на Камарата за 2014 г. 
– да приключи работата по 
разделянето на Закона за 
устройство на територия-
та, създаване на закон за 
строителството и на нов 
Закон за обществените 
поръчки и свързаните с тях 
изменения в Закона за Кама-
рата на строителите. 

В продължилите след 
това технически панели 
бяха представени основни-
те инфраструктурни про-
екти в България и финансо-
вите инструменти за тях, 
като презентации изнесоха 
зам.-министърът на реги-
оналното развитие Миро-
слав Мазнев, представите-
ли на Министерството на 
транспорта, информацион-

ните технологии и съобще-
нията и на околната среда 
и водите.

Близо 200 работни сре-
щи бяха проведени между 
италиански и български 
компании. Разговорите бяха 
насочени към установяване 
на сътрудничество в проек-
тирането и изграждането 
на жп и пътна инфраструк-
тура, водопроводи, пречис-
твателни станции, сгради. 
Делегацията от Италия 
е съставена от 26 строи-
телни фирми и е водена от 
Масимо Рустико – директор 
„Международно бизнес раз-
витие” и дипломатически 
съветник на ANCE. Сред 
чуждите фирми, гостуващи 
у нас, са „Асталди”, „Сали-
ни Импреджило”, „Чи Ем Чи 
ди Равена”, „Джи Еф Еффе”, 
„Дженерале Конструциони 
Феровиарие” и „Шнел”. През 
втория ден от конференци-
ята – 6 юни, ще се обсъдят 
аспектите на правната и 
данъчната рамка в Бълга-
рия, ще бъдат представени 
успешни италиански фирми 
у нас и ще се анализират 
най-интересните възмож-
ности във финансирането и 
застраховането в сектора.

Снимки Денис Бучел
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Европейската комисия отпра-
ви шест препоръки към България 
за периода 2014 - 2015 г. Те се 
отнасят за данъчната полити-
ка, пенсионната реформа, зае-
тостта, образованието, подо-
бряването на бизнес средата и 
енергетиката. Забележките са 
изготвени на базата на основни-
те констатации на Брюксел за 
Националната програма за ре-
форми и Конвергентната програ-
ма на правителството. Те бяха 
публикувани в интернет страни-
цата на комисията. В рамките 
на Европейския семестър, чрез 
който ЕК координира и дава на-
соки на държавите членки през 
цялата година, са съставени 
специфични препоръки за всяка 
страна, свързани със структур-
ни реформи. 

В частта за България коми-
сията посочва нуждата от за-
силване на бюджетните мерки 
за 2014 г. заради отклонението 
ни от изискванията на Пакта 
за стабилност и растеж на ЕС. 
Прогнозата на правителството 

за икономически растеж от 2,1% 
през тази и 2,6% през следваща-
та година е над допустимите 
отклонения, посочват от Брюк-
сел, чиито данни са за повишение 
с 1,7% през 2014 г. и с 2% през 
2015 г.

„Спазването на данъчното за-
конодателство и качеството на 
администрирането на данъците 
продължават да представляват 
основни предизвикателства пред 
България. Наличните оценки сви-
детелстват за значителен дял 
на сивата икономика, потвърден 
от данните за недекларирания 
труд в България“, смята ЕК. 

Страната ни  трябва  да 
продължи да подобрява бизнес 
средата най-вече за малките и 
средните предприятия, като на-
мали бюрокрацията, стимулира 
електронното правителство, 
опрости процедурите при не-
платежоспособност и приложи 
евродирективите за просроче-
ни плащания. Посочена е необ-
ходимостта от оптимизиране 
на системата за обществени 
поръчки чрез засилване на ад-
министративния капацитет. 
Препоръчва се да се увеличат 
предварителните проверки на 
Агенцията по обществени по-

ръчки и да се предприемат кон-
кретни мерки за прилагането на 
електронните търгове.

„Независимостта на съдебна-
та власт продължава да е осно-
вен проблем, влияещ върху бизнес 
средата в България“, отчита ЕК. 
Според Брюксел са предприети 
стъпки за справяне с корупцията, 
но цялостният напредък е огра-
ничен и все още нестабилен. От 
комисията подчертават, че са 
нужни санкции във връзка с кон-
фликтите на интереси. Необхо-
димо е да се осигури по-добра ко-
ординация между институциите 
за борба с корупцията, които да 
бъдат защитени от политическа 
намеса, настояват от Брюксел.

Приемането на дългосрочна 
стратегия за пенсионната ре-
форма също е сред препоръките. 
Тя трябва да произтича от пла-
нирането на годишно увеличение 
на възрастта за пенсиониране 
и създаването на механизъм за 
обвързването й с продължител-
ност та на живота. ЕК настоява 
да се премахнат възможностите 
за ранно прекъсване на работа и 
да се изравни пенсионната въз-
раст за мъжете и жените. От 
страната ни се очаква и да га-
рантира ефективно предоста-

вяне на здравни грижи - чрез по-
добряване на прозрачността във 
финансирането на болниците, оп-
тимизирането им и развиване на 
извънболничното лечение.

Въпреки че нивото на безра-
ботица се стабилизира през 2013 
г., броят на безработните мла-
дежи и тези, които дълго време 
са без заетост, продължава да 
расте, констатира ЕК. В Бълга-
рия делът на младите хора, кои-
то нито работят, нито учат, 
е един от най-високите в ЕС. 
Брюксел отчита и „твърде огра-
ничен напредък в укрепването 
на капацитета на Агенцията по 
заетостта“. 

България трябва да установи 
в консултация със социалните 
партньори прозрачни указания за 
приспособяване на минималната 
заплата, предвид последиците 
за заетостта и конкурентоспо-
собността, препоръчва ЕК. За 
да облекчи бедността, България 
трябва да подобри още повече 
достъпа и ефективността на 
социалните служби и помощите 
за децата и възрастните хора.

Комисията препоръчва да 
приемем закон за училищното 
образование и да продължим 
реформите в областта на про-

Най-много са по ОПОС и ОПРР. До края на програмния период се очаква 
размерът на финансовите санкции да се увеличи с още 154 млн. лв.

Страницата 
подготви 
Невена Картулева

Над три четвърти 
от финансовите коре-
кции за периода 2007 - 
2013 г. са наложени по 
оперативните програми 
„Околна среда“ (ОПОС) 
и „Регионално развитие“ 
(ОПРР). Това установява 
анализът на основните 
причини за санкциите, 
изготвен по поръчка на 
Министерския  съвет 
от българското пред-
ставителство на меж-
дународната одиторска 
и консултантска компа-
ния KPMG, съобщиха от 
правителствения прес-
център. Пълният текст 
на доклада може да бъде 
намерен на адрес www.
eufunds.bg.

Общият размер на 
корекциите до момента 
възлиза на 166 млн. лв., 
става ясно още от ана-
лиза. Те представляват 
1,9% от изплатената 
безвъзмездна финансо-
ва помощ по седемте 
оперативни програми. 
Санкциите по ОПОС и 
ОПРР са съответно 91,7 
млн. лв. и 36,3 млн. лв. По-
правки в плащанията са 
поискани по всеки втори 
договор, сключен по две-
те прог рами. 

74% от финансовите 

Йорданка Фандъкова, кмет на Столичната община: 

корек ции са свързани с 
възлагането на общест-
вени поръчки. Основните 
причини са нарушения на 
процедурите за избор на 
изпълнител по проекти-
те. Размерът на санк-
циите за местните вла-
сти е 117 млн. лв., което 
представлява 74% от 

корекциите за бенефици-
ентите по седемте опе-
ративни програми. Сред 
другите поводи за коре-
кции са недостатъчна-
та одитна пътека, сла-
бостите в контрола и 
недопустимите разходи 
по проектите. 

За да се преустано-

ви това, в бъдеще е не-
обходимо засилване на 
контрола за навремен-
но идентифициране на 
нарушенията, както и 
повишаване на админи-
стративния капацитет 
на бенефициентите за 
управление на проекти, 
посочват авторите на 

анализа. Те прогнозират, 
че до края на изпълнение-
то на програмен период 
2007 – 2013 г. (31 декем-

ври 2015 г.) размерът на 
финансовите корекции 
ще бъде увеличен с още 
154 млн. лв. 

Елица Илчева

„Имаме наложени корекции за всички еле-
менти от проекта за „Изграждане на интег-
рирана система от съоръжения за третиране 
на битовите отпадъци на Столична община“, 
а по една от трите получихме и потвържде-
ние, че санкцията остава. Тя е за депото и е 
в размер на 5% от стойността на проекта, 
което е приблизително 1,7 млн. лв. Другите 
две корекции са за надзора и компостираща-
та система и са по 25%. Столичната общи-
на обаче възразява за всяка от тях, защото 

дейностите до една са минали през фазите 
и на предварителен, и на последващ контрол, 
включително за някои има решения в наша пол-
за на Върховния административен съд (ВАС). 
Преди време министърът на околната среда и 
водите Искра Михайлова заяви, че когато има 
подобни становища на КЗК или ВАС, държавата 
ще се съобразява с тях. Няма сигнал това да се 
случи и ще обжалваме отново в съда“. Това за-
яви столичният кмет Йорданка Фандъкова при 
инспекция на строителната площадка на за-
вода за отпадъци край Садина. Според нея по-
големият проблем е, че се губи вярата в инсти-
туциите. „Това изключително много 
обърква бъдещата ни работа. Кой е 
този орган в България, пък и извън 
нея, на който аз да имам доверие, че 
всичко с процедурата е наред? ВАС 
веднъж се е произнесъл по процеду-
рите. Ще бъде съвсем объркващо, 
ако сега излезе с различно решение. 
И тогава ще спрем да работим. Това 
е шизофренна ситуация“, категорич-
на беше Фандъкова.

До момента за последния етап 
от проекта за завода за отпадъци 

74% от поправките в плащанията се дължат на нарушения  
в обществените поръчки – най-вече на процедурите за избор на 
изпълнител

на столицата са получени 85 млн. лв. европей-
ско финансиране. Строителството върви в 
срок и въпреки обилните валежи няма изоста-
ване. Предстоят още плащания, но засега не е 
ясно дали ще бъдат осъществени.

Ръководителят на Оперативна програма 
„Околна среда“ Спиридон Александров съобщи 
за в. „Строител“, че докладът  на ЕК за провер-
ката, предизвикана след спрените плащания 
по ОПОС, който трябваше да излезе на 27 май, 
се очаква до дни. „От 19 до 23 май одиторите 
от ЕК бяха в България. Провериха нашата рабо-
та и тази на Изпълнителна агенция „Одит на 
средствата от ЕС“. В рамките на посещение-
то бяха прегледани договори, които сме прове-
рявали и ние, и одитната агенция, и очакваме 
скоро да излезе решението“, каза Александров. 
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фесионалното и висшето обра-
зование. Целта е да се повиши 
приложимостта на получените 
умения и да се засили партньор-
ството между образователните 
институции и бизнеса. Така би 
трябвало да постигнем по-до-
бро съответствие между обу-
чението и нуждите на пазара на 
труда.

ЕК отчита и че конкуренци-
ята в енергетиката и услуги-
те, свързани с природния газ, 
остава слаба. Свободният па-
зар в сектора е доминиран от 
един доставчик, като неговият 
малък размер означава, че кон-
куренцията не може да изпълни 
функцията си за гарантиране 
на ефективността на разхо-
дите. Все още има какво да се 
желае по отношение на незави-
симостта и ефективността на 
националния регулатор, пишат 
от Брюксел. Според тях зависи-
мостта от вноса от ограничен 
брой доставчици и липсата на 
развитие на инфраструктурата 
създават риск от прекъсване на 
доставките. За новия програмен 
период 2014 - 2020 г. е предложен 
широкообхватен пакет от мерки 
за подобряване на енергийната 
ефективност, който да бъде фи-
нансиран от ЕС, е отбелязано в 
документа. Отправя се препо-
ръка да се ускори изграждането 
на междусистемни връзки със  
съседните държави членки.
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Десислава Бакърджиева

Прекратиха временно 
плащанията по две оси 
на Оперативна програма 
„Регионално развитие” 
(ОПРР). Генерална дирек-
ция „Регионална и градска 
политика” на Европейска-
та комисия (ЕК) уведоми 
с писмо Управляващия ор-
ган на ОПРР, че трябва 
да бъдат преустановени 
плащанията по приори-
тетни оси 1 „Интегри-
рано устойчиво градско 
развитие” и 3 „Устойчиво 
развитие на туризма”. 
Временната мярка е във 
връзка с междинни искания 
за средства, подадени на 3 
април и 27 май 2014 г. от 
страна на Сертифицира-
щия орган, на обща стой-
ност около 90 млн. евро. 

Запорът е наложен след 
извършването на рутинен 
одит на ОП „Регионално 
развитие” в периода 7 – 11 
април 2014 г. от ГД „Регио-
нална и градска политика”. 
Проверката е обхванала 
извадка от проекти, ре-
ализирани в периода 2010 
– 2013 г.

В  официалното съ-
общение от Брюксел са 
представени обобщени 
констатации от провер-
ката, но не са описани де-
тайлно констатираните 
нарушения. Установени 
са нередности при про-
цедурите за обществени 
поръчки, проведени от бе-
нефициентите – общини-
те Бургас и Асеновград, 
Университета по архи-
тектура, строителство 
и геодезия (УАСГ) и НС 

„Пожарна безопасност и 
защита на населението” 
към МВР (НСПБЗН МВР). 
Подробни аргументи за 
констатациите и съот-
ветни препоръки се очак-
ва да бъдат представени 
в предварителния одитен 
доклад, който все още не 
е получен в Управляващия 
орган на ОПРР.

Препоръките на ЕК са 
да бъде направена пов-
торна проверка на прове-
дените търгове за пред-
ставителната извадка 
на договорите по приори-
тетни оси 1 и 3. Друго из-
искване е да се подобрят 
контролните механизми 
за предварителен и пос-
ледващ контрол на търго-
вете. В кореспонденцията 
се посочва още, че е не-
обходимо да се изготвят 

и допълнителни указания 
към бенефициентите по 
отношение на процеду-
рите за обществени по-
ръчки.

Управляващият орган 
на ОПРР вече е стартирал 
подготовката за повтор-
на проверка и работи по 
всички отправени рефе-
ренции от ГД „Регионална 
и градска политика”, за 
да бъде възстановено фи-
нансирането по проблем-
ните проекти, съобщиха 
от Министерството на 
регионалното развитие. 
Междувременно плащани-
ята към бенефициентите 
по приоритетни оси „Реги-
онална и местна достъп-
ност”, „Местно развитие 
и сътрудничество“ и „Тех-
ническа помощ” на ОПРР 
се извършват регулярно.

Мярката е наложена за около 90 млн. евро

Спирането на 
парите по ОПРР 
може да блокира 
ремонта на бул. 
„България“ ,  съ-
общи зам.-кме-
тът по финанси 
на Столичната 
община  Дончо 
Барбалов. По ду-
мите му пробле-
мът поставя София заедно с всички други 
общини пред изключително сериозни изпита-
ния. Средствата, които трябва да постъпят 
по сключени договори, по които вече се из-
вършват дейности, до края на годината са 50 
млн. лв. по ОПРР.

Освен булеварда с пари от регионалната 
програма в момента протича и доставката 
на нови 34 тролейбуса. Вече са пристигнали 
всичките, но са разплатени само 23. Пред-
стои общината да изпрати искане за меж-
динно плащане, което не може да се поеме от 
бюджета на столицата. „Тук е много важно 
държавата да подходи отговорно и да не до-
пуска спиране на средствата към общините“, 
изрази позицията си зам.-кметът по финанси-
те на столицата.

Данчо Барбалов, зам.-кмет на София:

„Няма забавяне по изпълнението 
на проекта „Интегриран градски 
транспорт на Бургас“, нито имаме 
вина за спрените плащания от ЕК. 
Изрядни сме.“ Това заяви на прескон-
ференция кметът на Бургас Дими-
тър Николов. Повод за изявлението 
му стана уведомлението на ЕК до 
МРР за временно прекъснати плащания по две от приоритет-
ните оси на ОП „Регионално развитие“. 

Според кмета на Бургас всички процедури по обществени 
поръчки, които са били стартирани за осъществяването на пи-
лотния за България „Интегриран градски транспорт на Бургас“, 
са абсолютно синхронизирани с българското законодателство 
и принципите на прозрачност и равнопоставеност. Той припом-
ни, че проектът е спечелен през 2008 г. и е консултиран с екс-
пертите от финансовия инструмент към ЕК – JASPERS. Всички 
процедури по него са преминали както през предварителен, така 
и през последващ контрол от Управляващия орган, Агенцията за 
обществени поръчки и от ангажираните от министерството и 
общината европейски експерти. 

Той заяви още, че се надява съвместно с МРР да се аргумен-
тират и защитят по всеки пункт от констатациите пред ЕК. 

„Ако установените слабости, които тепърва ще дискути-
раме с Брюксел, касаят повече процедури на Бургас, отколкото 
на останалите проверявани колеги, то е, защото стартирани-
те от нас поръчки са много“, подчерта Димитров и допълни, 
че в изявлението на ЕК и МРР никъде не се посочва Бургас 
като основен виновник за временното спиране на средства 
по ОПРР.

Димитър Николов, кмет на Бургас: 

Изплатени на бенефициентите са 60%, или близо 1,2 
млрд. евро от бюджета на ОП „Транспорт 2007 – 2013”. Това 
заяви заместник-министърът на транспорта, информа-
ционните технологии и съобщенията Петър Киров при от-
криването на Комитета за наблюдение на програмата. По 
думите му е договорен целият наличен финансов ресурс, а 
Европейската комисия вече е сертифицирала над 850 млн. 
евро, или 53% от бюджета. В момента се подготвя сер-
тификат, с който сумата ще достигне над 917 млн. евро.

„Вече имаме изготвен и одобрен от Министерския съ-
вет проект на ОП „Транспорт и транспортна инфраструк-
тура 2014 – 2020”, съобщи Петър Киров. „Стартираха и 
първите две тръжни процедури по новата програма – за 
изграждане на първите отсечки от третия лъч на метро-
то и за АМ „София – Калотина”, допълни той. До края на 
годината предстои провеждането на формалните прего-
вори с ЕК относно ОПТТИ. Очаква се около 70% от нейния 
бюджет да са разпределени поравно между железопътна-
та и пътната инфраструктура, а останалите средства 
да бъдат инвестирани в интермодални и ИТ проекти в 
сферата на транспорта.

Продължава работата по линията Димитровград – 
Свиленград, като са достигнати 48% физическо изпълне-
ние по лот 1 (Димитровград – Харманли) и близо 32% по 
лот 2 (Харманли – Свиленград), отчетоха от Национална 
компания „Железопътна инфраструктура“. 

В пътния сектор се очаква тази година да бъде завър-
шен лот 2 (Димитровград – Харманли) от АМ „Марица“. По 
Оризово – Димитровград физическият напредък надвишава 
40%. По време на заседанието стана ясно, че половината 
от всички пътувания с метрото са по новите отсечки, из-
градени със средства от Оперативна програма „Транспорт“. 
Общият физически напредък по двете продължения на под-
земната железница от бул. „Цариградско шосе” до летище 
София и от „Младост 1” до бизнес парка в „Младост 4”, кои-
то се изграждат към момента, е около 60%, като се очаква 
строителството да приключи през април 2015 г.

С решение на Европейската комисия C (2014) 3475 е 
одобрен проектът „Северна скоростна тангента от км. 
0+000 до км. 16+540” по Оперативна програма „Регионал-
но развитие 2007 – 2013”. Обектът ще се финансира в 
рамките на схема BG161PO001/2.1-01/2007 „Подкрепа за 
рехабилитация и реконструкция на второкласни и тре-
токласни пътища”. Бенефициент по проекта е Агенция 
„Пътна инфраструктура“. 

Изграждането на Северната скоростна тангента ще 
осигури удобна връзка между крайните северозападни и 
югоизточни квартали на София. Очаква се с новото 6-лен-
тово трасе да се подобри достъпът на най-отдалечените 
райони и населени места в столицата до центъра, като 
се повиши значително удобството на трафика чрез спес-
тяване на време и избягване на задръстванията. Стро-
ителството на участъка ще доведе до равномерно раз-
пределение на трафика между новия участък и Софийския 
околовръстен път и ще допринесе за намаляване на шума, 
вибрациите и вредните емисии.

Размерът на безвъзмездната финансова помощ, одо-
брен от EК, е 120 151 948 евро. 

Новото 6-лентово трасе  
ще свърже крайните северозападни и 
югоизточни квартали на София
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Министър Рикардо Герра де Араужо, временно управляващ Посолството на      

Важното е да организираме зрелищно състезание

Г-н министър, разка-
жете ни за предстоящо-
то голямо събитие за 
страната ви, а и за целия 
свят – Световното пър-
венство по футбол.

Организирането на 
това спортно събитие 
действително е голямо 
предизвикателство за Бра-
зилия. Чудя се какво да до-
бавя, тъй като медиите по 
света непрекъснато раз-
казват за него. Най-важно-
то за страната е не тол-
кова Бразилия да спечели, 
а да успее да организира 
зрелищно състезание. Едно 
от най-значимите неща е, 
че първенството ще бъде 
в 12 града. Като се имат 
предвид размерите на дър-
жавата ни, то ще бъде 
почти на целия континент. 
Наложи се развитие на ог-
ромна инфраструктура, 
включително на летища и 
цялостно подобряване на 
транспортната система, 
за да се постигне една 
добра логистика за тури-
стите.

Най-сериозна е била 
вероятно работата по 
изграждането на впечат-
ляващите стадиони?

Съоръженията,  ес-
тествено, са важна част 
от подготовката, но съ-
щественото е, че мили-

они чужденци и бразилци 
първоначално трябва да 
се придвижат. Необходи-
мо е да попаднат на добре 
функциониращо летище, 
жп гара или пристани-
ще. Гостите трябва да 
разчитат на добре раз-
вита градска мобилност, 
чрез която да стигнат 
до уредени хотели и рес-
торанти, които могат 
да поемат този голям по-
ток. Така че цялата тази 
инфраструктура бе една 
от най-важните задачи на 
правителството. Дейст-
вително изграждането и 
реконструкцията на ста-
дионите бе важна задача, 
но справянето с инфра-
структурата бе критич-
ното, защото без нея няма 
как да се случат нещата. 
Например според данни-
те, с които разполагам, 
50 хил. работни места са 
разкрити за обновяване-
то и строителството на 
съоръженията. Отделно 
още 64 хил. са привлече-
ни в други сектори, като 
хотелиерство, хранител-
но-вкусова промишленост, 
транспорт и сигурност . 
Очаква се разкриване на 
3,6 млн. работни места 
по време на Мондиала. В 
цялата организация на 
състезанието се включи-
ха страшно много малки 

и средни фирми, без зна-
чение с какъв бизнес се 
занимават. Предвижда се 
страната да посетят око-
ло 600 хил. чуждестранни 
гости, а около 3 млн. бра-
зилци също ще са по ста-
дионите. Предполага се, 
че само хотелиерският 
бизнес ще спечели 1 млрд. 
долара. Около 400 млн. 
долара ще са приходите 
в ресторантьорството 
и около 400 млн. долара 
в търговската мрежа. И 
като излезем малко от 
числата, двете основни 
теми, които се отнасят 
за Световното по фут-
бол, са идеята за борба с 
расизма и да бъде показан 
пример за устойчиво при-
родосъобразно развитие 
на страната.

 
XXXI летни олимпий-

ски игри ще се проведат 
от 5 до 21 август 2016 г. 
в Рио де Жанейро. Това 
ще е първото подобно 
световно събитие в 
Южна Америка. Как върви 
подготовката за него?

И двете събития са 
от световно значение, 
но като организация са 
много различни. Монди-
алът ще бъде в 12 града, 
докато Олимпиадата ще 
бъде само в Рио де Жа-
нейро. Разликата е, че 
инфраструктурата, коя-
то е създадена в града, 
ще бъде използвана и за 
Игрите, които ще бъдат 
концентрирани тук. Това 

улеснява донякъде подго-
товката.

Специално се изграж-
да олимпийски град. 

Да, още се работи по 
този проект, макар че има 
изоставане в сроковете. 
Това е комплекс, който ще 
може да посрещне спор-
тис тите от цял свят с 
всички необходими удоб-
ства за тях и съоръжения 
за тяхната подготовка.  

Кои други важни ин-
фраструктурни проекти 
в Бразилия бихте отбеля-
зали?

Говорейки отново в 
циф ри, основното стро-
ителство е свързано с 
Мондиала и Олимпийските 
игри, като общата стой-
ност на инвестициите е 
12 млрд. долара, идващи 
от Националната банка 
за развитие (1,8 млрд.), от 
правителствата на от-
делните щати (1,6 млрд.) 
и от частния сектор (100 
млн.). Средствата са не 
само за стадионите, кои-
то няма да се използват 
само за Игрите, както на-
пример „Маракана” . Инвес-
тиции от 7,6 млрд. долара, 
или 70% от общия обем, 
са вложени в градската 
мобилност, летища, прис-
танища, сигурност, теле-
комуникации и туристиче-
ска инфраструктура. За 
да стане още по-ясно, ще 
кажа, че за стадионите са 
дадени около една трета 

от средствата, т.е. около 
4,4 млрд. долара, тъй като 
без тях не може да се про-
веде събитието. 

Имаше протести на 
социална основа, свърза-
ни с прекалените разходи 
за Световното?

Протестите са част 
от всяка демократична 
система и бих се изнена-
дал, ако ги нямаше. Един-
ственото притеснително 
е, ако те са съпроводени с 
насилие, което за щастие 
се случва рядко. Като цяло 
демонстрациите минаха 
мирно и това е съвсем 
нормално.

По време на Мондиал 
2014 за охрана ще бъдат 
използвани PackBot 510 
– роботи, употребявани 
и в американската ар-
мия. Разкажете за меж-
дународното сътрудни-
чество по отношение на 
сигурността на стади-
оните и извън тях.

Не съм чувал за тези 
роботи, но взаимодейст-
вието не е само със САЩ, 
а и с много европейски 
страни, тъй като идеята 
е да се използва натру-
паният опит. Вашингтон 
вече е организирал све-
товно първенство по фут-
бол и има достатъчно по-
знания за опазване на реда 
и да не се случват пробле-
ми, предизвикани от те-
рористи например. Имаме 
обмен на опит и с Франция 

и Германия, където също 
е имало подобни спортни 
събития. Но основното, 
на което ще се разчита, е 
собственият ресурс – 57 
хил. войници от бразилска-
та армия ще бъдат заети 
с опазването на реда по 
време на Мондиала. Ще 
бъдат създадени 54 мо-
билни отряда специално 
за събитието. В сектора 
за сигурност има и значи-
ми инвестиции – ще бъдат 
похарчени около един млрд. 
долара. Само за защита 
от хакерски атаки на ин-
формационните системи 
ще бъдат заделени около 
15 млн. долара. 

Как върви продажба-
та на билети?

Досега заявките за би-
лети са около 10 млн. от 
цял свят, но не всичките 
могат да бъдат удовлет-
ворени. В момента са 
продадени около 2,5 млн. 
Освен от Бразилия жела-
ещите са най-много от 
САЩ, Австралия, Велико-
британия и Колумбия. Едно 
от нещата, които всъщ-
ност подклажда някои от 
протестите у нас, е висо-
ката цена на билетите, но 
тя все пак е наложена от 
Световната федерация 
по футбол (ФИФА). Пра-
вителството успя да суб-
сидира една малка част 
и да ги пусне в продажба 
специално за слоевете от 
населението с по-ниски 
доходи. 

Людмил Митакев

ХХ световно пър-
венство по футбол 
ще бъде в Бразилия 
от 12 юни до 13 юли 

2014 г. Страната 
ще е домакин на 

Мондиала за втори 
път, като първият 

бе през 1950 г. За 
подготовката на 

световното спортно 
събитие разговаряме 

с временно управля-
ващия Посолството 

на Федеративна 
република Бразилия 
министър Рикардо 

Герра де Араужо.

Министър Рикардо Герра де Араужо е роден 
на 5 октомври 1961 г. След завършване на 
Дипломатическата академия в Бразилия 
специализира икономика. Бил е на различни 
постове в представителствата на 
страната си в Швейцария, Чехия, Франция 
и в мисията в Европейския съюз в Брюксел. 
Участвал е в работата на различни 
международни икономически организации. 
Женен, с две деца. 

Снимка Денис Бучел
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      Федеративна република Бразилия у нас:

Г-н министър, как ще 
определите отношения-
та между България и Бра-
зилия? 

Развитието на ико-
номическите ни връзки е 
твърде далече от реал-
ните възможности. Доня-
къде голямото разстоя-
ние между двете страни 
обяснява това. На второ 
място е липсата на за-
дълбочени знания един за 
друг, освен ако изключим 
факта, че тук се знае за 
българския произход на 
президента на Бразилия 
Дилма Русеф. И трето, 
влизането на България в 
Европейския съюз до го-
ляма степен затруднява 

търговските отношения, 
тъй като ЕС има наред-
би и ограничения за вноса 
от трети страни. Преди 
да станете член на ЕС, 
страната ни е изнасяла 
за България големи количе-
ства месо, тъй като сме 
един от най-значимите 
производители. Но този 
внос, както и на други хра-
нителни продукти, спира 
изведнъж. Двустранните 
икономически отношения 
са твърде слаби и освен 
това не са балансирани, 
тъй като Бразилия изнася 
много повече за България, 
отколкото внася. Стоко-
обменът за 2013 г. е  250 
млн. долара, като износът 

от Бразилия 230 млн.  
Всъщност сътрудни-

чеството между двете 
страни може да се раздели 
основно на две – в промиш-
леността и в туризма. 
Считам, че би следвало да 
се увеличи не само коли-
чеството, но и качество-
то на обменяните стоки 
с цел да бъде повишена 
стойността. 

Що се отнася до тури-
зма, България има голям по-
тенциал в тази област, но 
не е достатъчно позната 
дестинация в Бразилия. Тя 
е посещавана предимно от 
туристи от балканските 
страни, от Европа и Русия, 
а в същото време може да 

предложи много на бразил-
ците – например термал-
ните извори, СПА центро-
вете, вината, културния и 
историческия туризъм.

Опознахте ли вече Со-
фия и страната? Бяхте 
ли в Габрово, откъдето 
са корените на президен-
та Дилма Русеф?

Не, но съм планирал да 
посетя родния й град. Бях 
няколко пъти във Велико 
Търново, в Сандански, в 
Банско, в Пловдив. Всеки 
регион си има неговите за-
бележителности, но напри-
мер във Велико Търново бях 
впечатлен от университе-
та. Запознах се със сту-

дентите и лекторите от 
Катедрата по преподаване 
и изучаване на португалски 
език и култура. Всъщност 
оттам възникна една от 
идеите за разширяване на 
сътрудничеството между 
България и Бразилия – уве-
личаване на обмена между 
възпитаници и преподава-
тели от София и Велико 
Търново и висшите учебни 
заведения у нас.  

Ще се радваме на ус-
пех на вашия отбор на 
Световното първенство 
по футбол. Какво ще по-
желаете на читателите 
на в. „Строител”?

На първо място съжаля-

вам, че България не участва 
на Мондиала. Още си спом-
ням за българския отбор на 
Световното през 1994 г. 
Той щеше да се изправи на 
финала срещу Бразилия, ако 
не бе загубил от Италия 
на полуфинала. Със сигур-
ност българи ще пътуват 
до Бразилия за мачовете на 
живо, но голямата част ще 
гледат по телевизията и се 
надявам да се забавляват. 
И второ, чрез това пър-
венство нека да опознаят 
страната ни, макар и по 
телевизията, защото тя не 
е само футбол. Пожелавам 
на читателите на вестник 
„Строител“ някой ден да я 
видят на живо!   

Стадионите за Мондиала са невероятни. 
Водачът в надпреварата е в Рио де Жаней-
ро. Изцяло е закрит и се казва „Ещадио до 
Маракана”. Построен е заради световното 
първенство през 1950 г. Дълго време е най-
големият в света, като зрелището е  било 
наблюдавано от над 200 хил. зрители. За на-
стоящия шампионат на планетата капаци-
тетът на съоръжението е сведен до 74 804 
места. 

При реконструкцията на стадиона е запа-
зена оригиналната му фасада. Иначе вътре е 
разрушена най-долната трибуна, така че зри-
телите да имат по-добра видимост към те-
рена. Специално по време на ремонтните дей-
ности до обекта е построена Torre de Vidro 
- Стъклената кула, за да могат туристите 
и феновете от всички страни да наблюдават 
на живо какво се случва в тази светиня на 
световния футбол. 

Вторият в ранглистата е „Ещадио Насио-
нал Мане Гаринча” в столицата Бразилия. Той 
е за 70 хил. души и е напълно закрит. Следва 
го „Арена Коринтианс” в Сао Пауло. Строи-
телството започна през май 2011 г. и тряб-
ваше да приключи през декември миналата 
година. Заради затруднения откриването се 
състоя чак през настоящата година. Капаци-
тетът му е за 45 807 зрители. 

Комплексът във Форталеза е построен 
през 1973 г. и официалното му име е „Еща-
дио Кастеляо”. Сега е изцяло подновен. През 
2011 г. долният етаж е разрушен, за да се 
направят нов покрив, както и още рекон-
струкции по останалата му част. Може да се 
похвали с  подземен паркинг, медиен център, 
микс зона и напълно обновени съблекални. В 
допълнение има нова козирка, която обхваща 
и трибуните от втория етаж. 

„Ещадио Минейрао” в Бело Оризонте е 
най-големият стадион в щата Минас Жерайс. 
Проектът за реконструкцията му включва 
пълно обновяване на козирката, на трибуните 
и покриване на изискванията на ФИФА за до-
макин на подобен форум. Капацитетът му пък 
е намален драстично. Строителните работи 
продължават три години и са завършени през 
декември 2012 г. 

Разположен на красиво място като от 
пейзаж на пощенска картичка, „Бейра-Рио” в 
Порто Алегри се намира върху рекултивирани 
земи на брега на река Гуаиба. След обновява-
нето комплексът разполага с метален покрив, 
който пази от дъжд всички места по трибу-
ните. 

Въпреки че не е сред най-популярните 
футболни центрове, Манаус ще приеме 4 мача 
от груповата фаза на световното първен-
ство в Бразилия. „Арена да Амазония” беше 
построена наново на мястото на стария „Ви-

валдао”. Изграждането й е дело на германска-
та архитектурна компания GMP. Тук е монти-
рана супермодерна инсталация, която събира 
дъждовната вода. Инсталирани са слънчеви 
батерии, които да произвеждат електроенер-
гия за нуждите на съоръжението. Дизайнът 
на стадиона олицетворява характерните за 
региона флора и фауна. Именно затова отвън 
конструкцията наподобява лиани, които са се 
увили една около друга. Местните пък го на-
ричат Белия слон. Капацитетът на стадиона 
е 42 377 зрители.

Откакто е ремонтирана през 1999 г., ис-
торическата „Арена да Байшада” в Куритиба 
е смятана за едно от най-модерните и удоб-
ни съоръжения в Бразилия. За световното 
бяха добавени места, които са разположени 
успоредно на терена. Така капацитетът му  
достига 40 хил. души. 

Град Ресифи е столица на щата Пернамбу-
ко и е наричан Бразилската Венеция, тъй като 
е заобиколен от реки, пресичан е от мосто-
ве, с много острови и мангрови дървета. Край 
него израства изцяло новата „Арена Пернам-
буко” за 42 849 посетители. Комплексът впе-
чатлява и с двата големи ресторанта, 42-та 
снек бара, 13-те ескалатора, 9-те асансьора 
и 4700-те места за паркиране.  Построяване-
то на това страхотно съоръжение е финан-
сирано чрез публично-частно партньорство. 

Първоначално на мястото на „Аренас дас 
Дунас” в Натал се е издигал „Ещадио Маша-
до”. Работата по него бе завършена през де-
кември 2013 г., а официалното му откриване 
стана на 26 януари тази година. Капаците-
тът му е за 42 086 зрители. 

Името на новия стадион идва от най-впе-
чатляващата природна забележителност на 
Натал – зашеметяващите дюни в близост до 
града. Точно те са вдъхновили и архитекту-
рата на комплекса. Пролуките между покрив-
ните перила на стадиона пък позволяват на 
морския бриз да разхлажда зрителите и фут-
болистите по всяко време на денонощието.

„Арена Пантанал” е стадион, който е по-
строен изцяло наново в Куяба.

След като Световното първенство по 
футбол приключи, капацитетът му ще бъде 
намален от 41 390 до около 28 000 места. Това 
ще стане, като се премахнат горните части 
в двата края на конструкцията. Архитекти-
те от GCP Arquitetos са се концентрирали по 
време на работата си върху устойчивостта 
и хармонията на комплекса. 

Салвадор е първата столица на Бразилия и 
ще посрещне голямото спортно събитие със 
специално обновен за целта стадион. „Арена 
Фонте Нова” с капацитет от 51 708 места  
се отличава с металния си изключително из-
ящен и олекотен покрив. 

Стадионът в Рио ще се използва и за Олимпийските игри

Вторият по големина комплекс е в столицата

„Аренас дас Дунас” в Натал е с изключителна конструкция

„Арена Пернамбуко” е изграден чрез публично-частно партньорство
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I. Промени в ЗУТ

1. Намаляване на проектните части, които се изис-
кват за издаване на разрешение за строеж за определени 
категории обекти. 

2. Отпадане на изискването за изготвяне на доклад за 
енергийна ефективност от специално лицензирани лица 
и фирми на етап инвестиционен проект.

3. Преразглеждане на съдържанието, процедурата и 
етапа, на който се изисква наличие на план за управление 
на строителните отпадъци.

4. Прецизиране обхвата на строежите, по отношение 
на които се изисква изготвяне на отделна проектна част 
по пожарна безопасност.

5. Премахване на изискването за представяне на ком-
плексен план-график за последователността на извърш-
ване на строителни и монтажни работи при издаване на 
разрешение за строеж.

6. Мерки за контрол за спазване на изискването на 
Закона за местните данъци и такси за определяне на 
таксите за съгласуване и одобряване на инвестиционни 
проекти и издаване на разрешение за строеж единствено 
въз основа на необходимите материално-технически и 
административни разходи по предоставяне на услугата.

7. Конкретизиране на изискващите се проектни части 
към инвестиционен проект в зависимост от вида и кате-
горията на обектите.

 8. Облекчаване на процедурата по издаване на удос-
товерение за въвеждане в експлоатация.

9. Намаляване на срока за издаване на решение на РИ-
ОСВ за необходимостта от извършване на ОВОС от 30 
на 20 дни.

10. Намаляване на срока за издаване на здравно заклю-
чение за инвестиционен проект от директора на РЗИ от 
30 на 14 дни. Ще се разгледат възможностите за отпа-
дане на процедурата, когато спецификата на обекта не 
налага това.

11. Въвеждане на служебен обмен на информацията за 
новопостроената сграда между общината и Агенцията 
по геодезия, картография и кадастър.

12. Намаляване на срока за издаване на становище по 
готовността на строеж за въвеждане в експлоатация по 
реда на ЗУТ от директора на РЗИ от 30 на 14 дни.

II. Предложения за облекчаване на процедурата по 
свързване с електричество и намаляване на разхо-
дите за инвеститорите

1. Ускоряване на процедурата по издаване на данъчна 
оценка на имот чрез регламентиране на максимален срок 
за издаване от 3 дни в Закона за местните данъци и так-
си и предвиждане на възможност за незабавно издаване 
на оценката от общинските администрации. Премахване 
на изискването за представяне на данъчна оценка в слу-
чаите на облагане с данък върху наследствата и данък 
при придобиване на имущества в същата община, която 
издава данъчната оценка.

2. Въвежда се служебен обмен на информация при ре-
гистрация на собственост, като отпада изискването за 
представяне на удостоверение за наличие или липса на 
задължения от общините и на актуално състояние при 
процедурата по регистрация на собственост.

3. Облекчават се документацията и формулярите, 
свързани с процедурите по плащане на данъци и социални 
осигуровки.

4. Облекчава се изискваната документация при износ 
и внос на стоки от страната, което ще намали необхо-
димо време и разходи по тези процедури.

5. Ще се работи за ускоряване на процедурата по 
закриване на бизнес, както и за оптимизиране на про-
изводството по несъстоятелност чрез намаляване на 
продължителността (3,3 години в момента) и увелича-
ване нивото на възстановяване на средствата (32,6% 
към момента).

След заседанието на кабинета 
вицепремиерът по икономическо 
развитие Даниела Бобева даде 
съвместен брифинг с министрите 
на инвестиционното проектиране 
Иван Данов и на образованието и 

науката Анелия Клисарова. Бобева 
коментира, че решението за из-
готвяне на мерки за подобряване 
на бизнеса е взето от правител-
ството заради доклада на Светов-
ната банка по темата. Тя подчер-
та, че страната ни отстъпва с 22 
позиции по показателя за правене 

на бизнес и в момента заема 58-о 
място в класацията на финансова-
та институция. Най-изостанали 
сме по отношение на индикатора 
„Свързване с електричество“. Вто-
рата по отчетени негативи об-
ласт е „Издаване на разрешително 
за строеж“. 

 от стр. 1

Правителството направи промени в ПМС 112/2010, с 
което е създаден Централен орган за обществени поръч-
ки  (ЦООП) за нуждите на министерствата и се определят 
отношенията на ЦООП с възложителите. Измененията са 
изготвени заради необходимостта Министерството на ин-
вестиционното проектиране да бъде включено към кръга от 
възложители. Промяната предвижда да бъде въведен унифици-
ран списък на възложителите чрез препращане към чл. 19, ал. 
2 от Закона за администрацията, който изброява централ-
ните органи на изпълнителната власт. Досега в решението 
бяха записани отделните министри, което налагаше поста-
новлението да бъде изменяно при всяка структурна промяна в 
кабинета, уточняват от правителствения пресцентър.

Ренета Николова

Инж. Бойков, Министерският 
съвет прие пакет от мерки за по-
добряване на бизнес средата, те 
касаят и намаляване на регулатор-
ната тежест в строителството. 
Какъв е вашият коментар? 

Мерките са насочени в една от 
най-сериозните области – строи-
телството. Знаете, че КСБ от една 
година се занимава с този проблем. 
Проведоха се няколко кръгли маси, на 
които участва министърът на ин-
вестиционното проектиране арх. 
Иван Данов, а също така и вицепре-
миерът Даниела Бобева. Нашите 
предложения бяха внесени официал-
но. Сега виждам, че те са приети. 
Това е много радостно и показва 
ефективността на дейността на 
Камарата. Важно е, че нашата рабо-
та се увенчава с успех. Ако прегле-
дате режимите, които се облекча-
ват, ще видите, че голяма част от 
тях са включени и в нашите предло-
жения за разделяне на ЗУТ. Главното, 
което се променя, е, че се разделят 
отделните обекти на категории. 
За малките и големите обекти има 
различни изисквания – както за за-
почване на строеж, така и по про-
цедурите по време на строеж и за 
въвеждането в експлоатация. Бих 
посочил като голяма крачка напред 
намаляването броя на документите, 

които се изискват за издаване на 
разрешително за строеж, както и 
че се задължават общината и ка-
дастърът да имат служебен обмен 
на информация. Намален е и броят 
документи, необходими за въвеж-
дане на обектите в експлоатация. 
Досега за малка къща и за завод те 
бяха едни и същи. Облекчават се 
изискванията по отношение на по-
жарната безопасност, РИОСВ и др. 
Неща, които бяха стигнали до аб-
сурд. Отпада изискването за разре-
шение за строеж на беседки, навеси, 
остъкляване на балкони и др., което, 
освен че беше несериозно, тормо-
зеше гражданите излишно. Така че 
има все положителни нови неща, на 
които инициатор е КСБ, както и ка-
марите на архитектите и инжене-
рите, с които работим съвместно. 
Ние сме обсъждали тези въпроси. 
Накрая мога да кажа, че това е един 
успех на гилдията на строителите 
и на всички участници в процеса.

Както вече споме-нах те, Ка-
марата работи по разделянето 
на ЗУТ на отделни закони. Как се 
вписват промените в тях?

Да, това е крачка в тази посока 
и резултат от нашия много добър 
диалог с МИП и с всички ръководни 
фактори, които са в нашата сфера. 
Нагледно показваме, че обществе-
ните структури и държавната ад-
министрация трябва да работят 
заедно. Ние сме длъжни да предла-
гаме решения, а държавната адми-
нистрация е тази, която трябва да 

вземе   решения. В случая резулта-
тът е показателен.

В този брой публикуваме про-
екта на Закон за градоустрой-
ството. Това е вторият нормати-
вен акт, който работната група 
към КСБ изготви. Как виждате 
във времето реализирането на 
реформата?

Промяната в законодателство-
то се случва, когато обществото 
е готово за нея и когато има целе-
насочена работа на всички. Нашата 
инициатива започна преди две годи-
ни първо с решенията на УС на КСБ 
за работа по тези закони. Имахме 
и много съвместни срещи с колеги-
те – архитекти и инженери. Беше 
създадено и ново министерство, с 
което работим добре. Отношени-
ята с комисиите в Народното съ-
брание също са на отлично ниво. 
Това са все неща, които помагат 
да се случват тези промени. Разби-
ра се, те са част от мерките на 
правителството за намаляване на 
административната тежест. Ние 
предлагаме по-радикални промени 
като три нови закона. Надявам се, 
че те ще влязат в сила и коренно 
ще се промени инвестиционният 
климат в строителството. Засега 
нямаме отзиви „против”. Има раз-
лични становища как да протече 
този процес. Говорим за промени 
в съществуващите закони – или с 
допълнителни мерки, или с изцяло 
ново законодателство. Решението 
е отговорност на правителството. 
Ние сме заявили нашите искания за 
цялостна промяна на средата, в коя-
то работим. На този етап имаме 
декларирано съгласие.

В момента тече обсъждане 
на проектозаконите по областни 
представителства. След първото 
становище, което публикувах ме, 
получихте ли нови?

Отначало процесът тръгна 
трудно, но в момента тече много 
сериозна дискусия. Тя се развива 
по областни представителства и 
има вече две проведени срещи – във 
Велинград и Търново. Предстои та-
кава и в София. Много са активни 
нашите колеги. Идват постоянно 
предложения, които предоставяме 
на работната група, занимаваща 
се с написването на законите. Об-
съждат се всички идеи и работим 
за това в най-скоро време те да се 
реализират и на практика.

С
ни

м
ки
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Инж. Иван Бойков, изп. директор на КСБ:

Промяната в законодателството се случва, 
когато обществото е готово за нея и когато има 
целенасочена работа на всички

Представители на Камарата на строителите в България и на Федерацията 
на строителната индустрия на провинциите Хесен и Тюрингия се срещнаха в 
сградата на КСБ. Те обсъдиха възможностите за развитие на сътрудничество и 
обмен на опит в образованието на специалистите в сектора
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Свилена Гражданска 

Инж. Димитров, как оценя-
вате състоянието на секто-
ра? Какви бяха първите ме-
сеци на годината за бранша? 
Наблюдават ли се позитивни 
тенденции или не?

Не мога да дам цялостна 
оценка на сектора, тъй като 
моята камбанария не е толко-
ва висока. Наблюдавам бранша 
в региона и мнението ми е, че 
има застой. В момента сме на 
нивото от миналата година. 
Няма съществен ръст. Изво-
дите ги правя на база освен на 
строителните дейности, кои-
то извършвам, но и на обема на 
инертни материали, които дос-
тавям на пазара в региона. Мога 
да направя заключение, че под-
държаме нивото от миналата 
година. То, разбира се, е много 

по-добро от това през нулевата 
2010 г. или символичния ръст от 
2011 г. и 2012 г., но според мен 
не е достатъчно. Много сме да-
леч от нивата на 2006 - 2008 г. 

Бургас е специфичен район. 
Тук се търсят много жилища 
от чужденци. Какво е разви-
тието на пазара? 

През последните години поч-
ти не се изграждат нови домо-
ве. Може би от миналата година 
има тенденция за увеличаване 
на жилищното строителство. 
Апартаментите, които бяха 
дълго време на пазара, намериха 
своите купувачи. Информация-
та, която излиза за издадените 
разрешителни за нови коопера-
ции, показва, че има тенденции 
към ръст. 

Има ли частни инвести-
тори, или основният обем от 
работата в района идва от 
местната или централната 
власт?

Компаниите влагат сред-
ства най-вече в Слънчев бряг. 
Иначе основните инвеститори 
в района са общините. В момен-
та се ремонтират пътища, ра-
боти се в областта на водния 
сектор, изградиха се нови дет-
ски градини.  Обектите в облас-
тта не се изпълняват само от 
местни фирми. Пазарът е отво-
рен за всички компании.  

Преди седмици бяха приети 
изменения в Закона за устрой-

ство на Черноморското край-
брежие, които дават правото 
общините сами да определят 
сроковете за забрана за стро-
ителство през лятото. 

Това изменение определе-
но ще помогне на бранша. Не 
може да има еднакъв критерий 
за строителство в Приморско 
или в Поморие. Има специфика 
във всяка една община и за мен 
е редно администрациите сами 
да могат да варират с тези сро-
кове.

 
Какви са най-честите труд-

ности, с които се сблъсквате 
като строител?  

Те са много. През последни-
те няколко години, работейки 
по-интензивно, срещам два ос-
новни проблема. Първият е чис-
то технически - лошото ниво 
на проектиране на обектите. 
Изготвената документация е с 
много пропуски, които впослед-
ствие затрудняват работата 
на строителите. Ако говорим за 
проектите на общините и дър-
жавата, вероятната причина за 
това е и критерият „най-ниска 
цена“ при търговете за проек-
тиране. 

Другият проблем е забавяне-
то при разплащането на извър-
шените дейности по поръчките. 
Същата трудност се наблюда-
ва и при проектантите. Това 
са основните проблеми, с които 
се сблъскваме и които пречат 
сериозно да реализираме стро-
ителните обекти.  

Срещате ли дискримина-
ционни условия при търгове-
те? 

При обществените поръчки 
имаше една тенденция до ми-
налата година да се работи по 
критерий „най-ниска цена“. Това 
доведе до ниски нива на качест-
во на проектите и застраши 
тяхното фактическо реализи-
ране. Използваха се  не доста-
тъчно качествени материали, 
само и само да се спести и да се 
влезе в рамките на офертата, 
с която е спечен търгът. От 
миналата година до сега има 
друга тенденция - повече точки 
носи техническото предложение. 
Стига се до случаи, при които 
то е 70% от оценката, а 30% 
е цената. Това е другата край-
ност. Една комисия, назначена 
от съответния кмет на общи-
ната, разглежда техническото 
предложение и чисто субективно 
му дава определен брой точки, с 
които конкретна фирма побеж-
дава. В много голям процент от 
случаите членовете са по-неком-
петентни от хората, които са 
внесли офертата. Това явно личи 
в аргументите, които ни дават 
за съответния избор. Затова и 
често техните решения падат 
след атакуване от наша стра-
на пред Комисията за защита 
на конкуренцията. Надявам се с 
приетите изменения в Закона за 
обществените поръчки част от 
тези негативни тенденции да се 
минимализират. Считам обаче, 
че липсата на административна 
и техническа компетентност - 
особено в по-малките общини, 
няма да бъде преодоляна с про-
мените в ЗОП. Дори присъстви-
ето на един външен експерт в 
комисията не е достатъчно, за 
да може да се огледат всички 
аспекти на техническото пред-
ложение. Това, което коментира-
ме с колегите от Камарата, е, 
че може би за големите инфра-
структурни обекти е редно да 

има централизирано възлагане. 
Нужно е да се създаде експертна 
комисия, която да отсява наис-
тина добрите оферти.  

Как трябва да се подобри 
регулацията в сектора? 

Бюрокрацията в момента е 
огромна. Подобряване на регула-
цията означава тя да се намали. 
В тази посока е и реформата, 
която предлага Камарата на 
строителите в България. Заме-
нянето на Закона за устройство 
на територията с три отделни 
нормативни акта - закон за те-
риториалното устройство и 
регионалното развитие, закон 
за градоустройството и закон 
за строителството. Целта ни 
е уеднаквяване на терминологи-
ята и на всички останали под-
законови нормативни актове. 
Задачата е те да бъдат така 
стиковани помежду си, че да 
няма разминаване между отдел-
ните разпоредби. 

Като член на УС на КСБ как 
виждате другите приоритети 
на организацията? 

Според мен Камарата трябва 
да бъде по-широко отворена към 
фирмите, които са регистрира-
ни в Централния професионален 
регистър на строителя. Редно 
би било членовете на КСБ да се 
увеличават, след като друже-
ствата виждат, че Камарата 
работи по промяна на норматив-
ната база и по останалите про-
блеми, които имат строители-
те. Разбира се, нарастването на 
броя на фирмите, които са част 
от организацията, не трябва да 
става на всяка цена. Има управи-
тели, които се компрометираха 
и сега заменят една фалирала 
компания с друга и се опитват 
отново да станат членове на 
КСБ.

Друг приоритет е продъл-
жаването на интензивните 
контакти с колегите от Кама-

рата на архитектите в Бълга-
рия, Камарата на инженерите 
в инвестиционното проекти-
ране и т.н. Необходими са по-
вече срещи с ръководствата 
на професионалните гимназии 
и на висшите учебни заведения, 
тъй като липсват умения при 
техните възпитаници. Нужни са 
ни качествени специалисти. В 
университетите продължават 
да обучават студентите като 
чисти проектанти или теорети-
ци. Камарата в диалог с висши-
те учебни заведения трябва да 
спомогне преподаването да има 
по-практическа насоченост.

 
Една от темите, които се 

дискутират напоследък, е тази 
за етиката в бранша. Какво е 
вашето мнение по нея?

Ако се върнем малко назад в 
годините - по времето на бума 
на строителство, голяма част 
от тогавашните „строители“ 
вече ги няма. По това време 
много хора навлязоха в бранша. 
Те направиха компании, които 
след това много бързо изчезна-
ха. Имаше голям проблем с ети-
ката на тези дружества. Счи-
там, че към момента на пазара 
останаха предимно професиона-
листи. Сблъскваме се с колеги-
те най-вече по търговете, но 
тук проблемите не касаят само 
етиката, а по-скоро произтичат 
от критериите, които поста-
вят възложителите. Надявам 
се Комисията по професионална 
етика към Камарата да показва 
неетичното отношение, вклю-
чително и на страниците на  
в. „Строител“. 

Според вас накъде е необхо-
димо да обърне поглед българ-
ският строител за излизане на 
международните пазари?

В момента фирмите в бъл-
гарския строителен сектор 
са много раздробени и са срав-
нително малки. Не съм правил 
опит да изграждам извън гра-
ниците на страната, тъй като 
моята фирма е твърде малка. 
Според колеги, собственици на 
по-големи дружества, е трудно 
да си конкурентен навън, дори и 
в консорциум. Без помощта на 
държавата е почти невъзможно 
браншът сам да пробие извън 
страната.

Как протича диалогът ви с 
местната власт в област Бур-
гас? 

Тонът е добър. В областно-
то представителство с пред-
седателя инж. Николай Николов 
направих ме срещи с кметовете 
на Бургас, Поморие, Каменово. 
Предстоят такива с ръковод-
ствата на Айтос, на Карнобат и 
на другите общини. За момента 
срещаме разбиране. Те очакват 
съдействие, най-вече във връз-
ка с ЦПРС. За тях регистърът е 
важен, защото той ги ориенти-
ра при избора на фирми при об-
ществените поръчки. Доволни 
са от диалога помежду ни. 

Инж. Стефан 
Димитров, 
член на УС на КСБ:

Липсата на административна компетентност в общините няма 
да бъде преодоляна с промените в ЗОП 
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Инж. Стефан Димитров завършва през 1982 г. Технику-
ма по строителство и архитектура „Кольо Фичето“. След 
това се дипломира в специалност „Строителен инженер 
по промишлено и гражданско строителство“ във Висшия 
институт по архитектура и строителство. Започва да 
работи като конструктор в ДФ „Света гора“, Велико Тър-
ново. След това е управител на „Камъвар“ ЕООД, Велико 
Търново. В периода 1996 - 1997 г. е главен инженер в „Анде-
ла“ АД, Бургас. След това до 1999 г. е супервайзър в „Сър-
ните“ АД, с. Равда. После е управител на „Тони-97“ ЕООД, 
Несебър. От 2000 г. до момента е управител на „Андезит“ 
ООД, Бургас. От  17 октомври 2013 г. е член на УС на Ка-
марата на строителите в България. 
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се пише изцяло нов ЗОП у нас“, под-
черта той. 

Инж. Бойков отбеляза, че изда-
нието успява да събере по един по-
лезен и интересен начин отразява-

нето на събитията, анализите за 
сектора и приоритетите на КСБ. 
„Политиката на Камарата минава 
през вестника. Печатните издания 
се преориентират към анализи. И 
ние ще сме в крак с времето. Ще 
засилим аналитичната част. Съ-
щевременно ще разширим сайта 
на вестника към информационен 
портал. Ще отразяваме повече и 
новите технологии в строител-
ството“, поясни той. 

„Един от големите успехи на 
вестника е, че в тази политизи-
рана ситуация успя да работи с 
всички балансирано. Това показва 
стабилитет и база за сериозно 
развитие в бъдеще“, подчерта инж. 
Бойков. 

„Отдавам изключително голямо 
значение на вестника. След прие-
мането на Закона за Камарата на 
строителите бяха извършени три 

крупни действия, които имат фун-
даментално значение и отражение 
върху КСБ и бранша“, заяви Вален-
тин Николов, председател на Кон-
тролния съвет. „На първо място 

това е създаването на Централния 
професионален регистър на строи-
теля. Това е изключително пости-
жение на отрасъла. Най-важното 
е, че получихме възможността да 
се самоорганизираме, а не някой 
отвън да го прави. Това е една из-
ключително голяма заслуга на Ка-
марата и на УС. Тук е необходимо 
да откроя и ролята на доц. д-р инж. 
Георги Линков. На второ място бих 
поставил създаването на вестни-
ка. Това е изключителен успех на 
Камарата, както и последвалото 
му развитие като връзка на КСБ 
с членовете на организацията и 
с всички фирми от бранша, с цен-
тралната и местна власт, об-
ществените организации и т.н.“, 
допълни той. По думите му е необ-
ходимо да се отбележи работата 
на Венелин Терзиев, на инж. Иван 
Бойков, на Ренета Николова. Спо-

ред него третото нещо, което се 
откроява за тези пет години, е съз-
даването на материалната база на 
Камарата. „ЦПРС, вестникът и ма-
териалната база на Камарата са 

трите кита, върху които се крепи 
браншът“, подчерта Николов.

„Много е трудно да се направи 
вестник. Позволявам си да го кажа, 
защото съм завършил икономиче-
ска журналистика и съм работил в 
бранша. За разлика от електрон-
ните медии, които доста бързо 
се променят, печатната медия е 
консервативна. Рисковано е да се 
тръгне да се търси промяната, 
без да се дава ясна сметка, какво 
иска читателят. Много издатели 
са правили тази грешка и вместо 
да постигнат по-добър резултат, 
са се проваляли. Вестникът тряб-
ва да дава информация за дейност-
та на Камарата както на нашите 
членове, така и на всички останали 
фирми, вписани в ЦПРС, и на инсти-
туциите. Камарата не е затворена 
организация, чрез вашите матери-
али всички научават за нейната 

дейност. Друга подобна браншова 
структура у нас няма“, обясни пред-
седателят на Контролния съвет. 

„Строител“ е вестник, който се 
чете от брой до брой. Един от го-

лемите успехи на Съвета на дирек-
торите и на Ренета Николова е, че 
създадоха много добър екип. Млади 
хора, които си вършат работата 
качествено“, заяви Николов. 

„Приоритетите и визията 
за развитие на в. „Строител“ са 
свързани с тези на КСБ, тъй като 
ние сме издание на Камарата и 
работим основно за това да сме 
полезни за бранша. По време на 
обсъждания в Управителния съвет 
бе дадена една идея, която прерас-
на в нашата нова и изключително 
успешна рубрика „КСБ за региони в 
растеж“. Стартирахме с Кюстен-
дил, Стара Загора, Враца и Перник. 
С всеки един брой тази рубрика 
става по-добра. В последния брой 
материалът за Велико Търново мак-
симално се приближава до визията, 
която искаме“, подчерта Ренета 
Николова, прокурист и главен ре-

Свилена Гражданска

„Работейки в екип, постигаме 
повече“ - бе мотото на тийм бил-
динга на в. „Строител“, който се 
проведе в хотел „Персенк“, Девин. 
Събитието събра екипа на вестни-
ка и кореспондентите от област-
ните представителства. Сред 
гостите на форума бяха председа-
телят на КСБ инж. Светослав Гло-
сов и председателят на Контрол-
ния съвет на Камарата Валентин 
Николов, председателят на СД на 
дружеството инж. Пламен Перге-
лов и член на УС на Камарата, изп. 
директор на КСБ и член на Съвета 
инж. Иван Бойков и инж. Любомир 
Качамаков, член на СД на вестника 
и на УС на КСБ. „Изграждането на 
отбора на изданието на Камарата 
на строителите в България започ-
на още преди 5 години. Първият му 
брой ни бе представен в Кюстен-
дил и беше 24 страници. Сега той 
е коренно различен като качество 
и като визия“, заяви инж. Светослав 
Глосов, председател на Управител-
ния съвет на КСБ, при откриването 
на семинара. „Сигурен съм, че отбо-
рът на в. „Строител“ ще продължи 
да укрепва все повече. Пожелавам 
ви екипът да става все по-силен, 
да дава по-добра продукция и да има 
нови победи“, допълни инж. Глосов.

„Имаме идеи за развитието 
на изданието на Камарата, но те 
няма как да се случат без вашето 
активно участие“, заяви пред жур-
налистите и кореспондентите на 
медията инж. Пламен Пергелов, 
председател на Съвета на дирек-
торите на „Строител“ ЕАД и член 
на УС на КСБ. „Според мен е необ-
ходимо да има повече анализи и да 
се отразява в по-голяма степен ра-
ботата на етичната комисия. Чрез 
новата рубрика „КСБ за региони в 
растеж“ даваме възможност на 
всяко областно представителство 
да сподели идеите и проблемите си, 
за да търсим заедно решения. Виж-
да се, че трудностите - общест-
вените поръчки, междуфирмената 
задлъжнялост, нелоялната конку-
ренция, са общи за всички ОП-та. 
Надявам се с вашата дейност да 
привлечете още строители към 
Камарата“, каза още инж. Пергелов. 

„Апелирам към кореспонден-
тите да бъдат малко по-активни. 
Вестникът е национален и е важно 
събитията, които са извън София, 
да се отразяват на страниците 
му“, обърна се към пишештите за 
вестника представители на об-
ластните структури на Камарата 
инж. Любомир Качамаков, член на 
СД на „Строител“ ЕАД и член на УС 
на КСБ.

„КСБ за региони в растеж“ е 
трибуна за областните предста-
вителства на Камарата, но и за об-
щините. Голяма част от работата 
на кметовете е свързана със стро-
ителството. Развитие без нашия 
бранш не може да се случи“, заяви 
инж. Иван Бойков, изпълнителен 
директор на КСБ и член на СД на 
„Строител“ ЕАД. „Една от темите, 
която трябва да бъде обхваната в 
национален и в международен ас-
пект, е реставрацията на памет-
ниците на културата. Тя включва 
и специализация на фирмите, и об-
разованието на служителите им. 
За една година се увеличаха рязко 
дружествата, които имат правото 
да се занимават с тази дейност“, 
обясни той. По думите му е необ-
ходимо репортерите от изданието 
постоянно да разясняват възмож-
ностите на новите оперативни 
програми за строителството, за 
да са по-добре запознати фирмите 
у нас. Според инж. Бойков трябва 
да се обърне повече внимание и на 
европейското законодателство, за-
сягащо бранша. „Знаете, че се прие 
нова евродиректива за обществе-
ните поръчки, и на нейна база ще 

„Сигурен съм, че отборът на в. „Строител“ 
ще продължи да укрепва все повече“, заяви при 
откриването инж. Светослав Глосов, председател 
на УС на КСБ

„КСБ за региони в растеж“ е трибуна за 
областните представителства, но и за 
общините“, похвали новата рубрика инж. Иван 
Бойков, изп. директор на Камарата и член на СД  
на в. „Строител“ 

Инж. Пламен Пергелов, председател на Съвета на 
директорите на в. „Строител“, подчерта, че има 
нови идеи за развитието на изданието

Според инж. Любомир Качамаков, член на СД на  
в. „Строител“, е необходима по-голяма активност 
от страна на кореспондентите на медията, за да 
се отразяват повече събитията извън София

„Един от трите кита, върху които се крепи 
браншът, е вестникът“,  акцентира в 
изказването си Валентин Николов, председател 
на Контролния съвет на Камарата

„Приоритетите и визията за развитие на 
в. „Строител“  са свързани с тези на КСБ, 
тъй като ние сме изданието на Камарата“, 
каза Ренета Николова, прокурист и главен 
редактор

На тийм билдинга 
присъстваха и 

кореспондентите на 
изданието
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дактор на в. „Строител“. „Идеята е 
кореспондентите ни от областни-
те представителства да работят 
заедно с нас и да създадем макси-
мално ясна картина на проблемите 
и предизвикателствата за дадения 
регион, каква е комуникацията на 
местно ниво между фирмите и 
кметствата. Не става дума само 
за големите, но и за малките общи-
ни“, обясни тя. 

„Бихме искали при реализация-
та на тази рубрика да се даде по-
голяма възможност на членовете 
на КСБ да кажат своите проблеми, 
какво очакват от Камарата и да 
се подобри тяхната комуникация 
с местната власт. Сред приори-
тетните теми във вестника ос-
тава развитието на законодател-
ството. Следим всяка нормативна 
промяна, която се отразява върху 
бранша. В момента предстои го-
ляма реформа в строителното 
законодателство. Беше създадена 
работна група към Камарата с ръ-
ководител арх. Борислав Борисов. 
Тя подготви три нормативни акта. 
Преди няколко седмици публикува-
хме първия законопроект за тери-
ториалното устройство и регио-
налното развитие, а в този брой 
излиза и вторият законопроект - 
за градо устройството. След него 
предстои  и публикуването на про-
ектозакона за строителството. 
Тече дискусия по тях в областните 
представителства. Изключително 
важно е да се чуе мнението на чле-
новете на КСБ от цялата страна 
по промените, затова разчитаме 
на кореспондентите ни да получим 
тяхната позиция. Целта ни е въз-
можно повече идеи да бъдат спо-
делени на страниците на в. „Стро-
ител“, подчерта Ренета Николова.

По думите й със силата на 

публичността екипът на издание-
то ще продължи борбата с дискри-
минационните условия и корупцион-
ните практики. „Имаме много 
добро взаимодействие с Центъра 
за превенция и противодействие 
на корупцията и организираната 
престъпност“, обясни тя и при-
помни, че инж. Светослав Глосов, 
председател на УС на КСБ, и Бойко 
Великов, директор на ЦППКОП, под-
писаха преди няколко месеца мемо-
рандум за сътрудничество в борба-
та с нарушенията при търговете. 
Създадена бе работна група, която 
се занимава с проблемите при про-
цедурите, разглежда мониторинга 
на обществените поръчки, който 
изготвя отдел „Анализи“ към КСБ. 
Най-драстичните случаи се включ-
ват в т.нар. „Регистър на срама“. 
Там се публикуват всички търгове 
с дискриминационни условия. „Надя-
ваме се да получаваме информация 
и сигнали от самите областни 
представителства за подобни 
случаи. Очаквам да има по-активна 
позиция и на самите фирми“, поясни 
главният редактор на „Строител“. 

Според нея много голям проблем 
остава нелоялната конкуренция 
от сивия сектор в бранша. „Това 
е въпрос, на който ще трябва да 
обръщаме все по-голямо внимание 
в бъдеще. Все повече на срещи с 
областните представителства се 
поставя въпросът за нерегистри-
раните в ЦПРС фирми, които ра-
ботят на ръба на закона или извън 
него. Те не плащат осигуровки. Те 
изяждат хляба на малките и сред-
ните фирми по места. Това е една 
кампания, която според мен е необ-
ходимо да започне и да тече посто-
янно на страниците на вестник 
„Строител“, заяви 

Николова. 
„През последните години се по-

виши прозрачността на институ-
циите. Камарата вече е абсолют-
но разпознаваема. Тя е с безспорен 
авторитет. Няма институция, 
с която ръководството да не е 
провело среща, ако това се нала-
га. Тези дискусии се отразяват в 
изданието, защото всички члено-
ве на КСБ трябва да бъдат макси-
мално информирани за дейността 
на браншовата организация“, каза 

тя. Подобряването на диалога с 
централната и местната власт е 
друга задача, по която ще продъл-
жи да работи екипът на вестника. 
При срещите с областните пред-
ставителства се оказва, че има 
места, където взаимодействието 
с кметовете е на високо ниво, а 
има и такива, при които са налице 
затруднения с комуникацията. Има 
о б - щини, където експерти на 

Камарата не са поканени 
в обществените съвети. 
„Мнението на КСБ е необ-
ходимо да бъде чуто, осо-
бено що се касае за реше-

ния, които 

са важни за местните фирми и за 
бранша като цяло“, подчерта глав-
ният редактор на медията. Николо-
ва специално отбеляза,че на петго-
дишнината на вестник „Строител“ 
почетният председател на Кама-
рата инж. Симеон Пешов освен 
добрите думи, които отправи към 
изданието за празника, заяви, че 
пред екипа предстои много голяма 
задача и тя е свързана с етичните 
стандарти в бранша. „Това е тема, 
за която ще разчитаме много и на 
комисиите по професионална ети-
ка - както на централната, така и 
на областните. Въпросът е много 
важен и ще намери сериозно място 
на страниците на изданието с раз-
лични примери. В „КСБ за региони в 
растеж“ председателят на ОП на 
КСБ - Велико Търново, инж. Любом-
ир Шербетов говори за това какви 
трябва да бъдат членовете на Ка-
марата. Той посочва като пример 
фирма, член на КСБ, която е имала 
задължения към редица дружества, 
собственикът й я прехвърля на 
безимотно лице, а потърпевшите 
не могат да си получат парите. В 
момента същият собственик ре-
гистрира нова компания, с която 

кандидатства пак да е член на КСБ. 
Инж. Шербетов поставя въпроса, 
трябват ли й на Камарата подобни 
членове“, обясни Николова. 

По думите й друга тема, коя-
то ще продължи да се застъпва 
във вестника, е повишаването на 
качеството на професионалното 
образование. „Има едно сериозно 
разминаване между кадрите, които 
излизат от училищата и универси-
тетите, и това, което на бранша 
му трябва. Все повече се говори, 
че липсва среден ешелон в строи-
телство. Този диалог трябва да се 
води и на страниците на издание-
то“, допълни тя. 

„Във вестника е не-

обходимо да има още повече КСБ. 
Ние отразяваме всичко, което 
идва от областните представи-
телства, но ролята на кореспон-
дентите трябва да бъде засилена. 
На местно ниво няма как, ако не от 
вас, да разберем какво прави ОП-
то, какви инициативи провежда и с 
кого се среща“, обърна се главният 
редактор към кореспондентите на 
изданието в страната. 

„Ще работим на страниците 
на вестника да присъстват и по-
вече структурите на Камарата 
- Контролният съвет, Комисията 
по професионална етика, Комиси-
ята за воденето, поддържането и 
ползването на Централния профе-
сионален регистър на строителя, 
секциите с дейностите, които из-
вършват. По този начин членовете 
на КСБ ще бъдат информирани за 
всичко, което се прави от бран-
шовата организация“, подчерта 
Николова. 

„Считам, че вестникът тряб-
ва да стигне персонално до всяка 
фирма от Камарата и идеята е 
да започнем кампания, по време на 
която ще се свържем с всеки един 
от членовете на КСБ, за да може 
да се чуе мнението му“, поясни тя 
и благодари за работата на жур-
налистите и кореспондентите на 
вестника. 

Отговорният редактор „Сайт“ 
Емил Христов представи предизви-
кателствата пред развитието на 
електронното издание към инфор-
мационен портал. „През последни-
те две години се забелязва трайна 
тенденция на увеличаване на посе-
щенията на сайта“, подчерта той. 
За развитието му говори и Явор 
Симов от БНТ, който изнесе лекция 
как се правят видео репортажи. 
Една от идеите е в електронно-
то издание да се качват и крат-
ки видео емисии. Фотографът на 
вестник „Строител“ Денис Бучел, 
който е носител на национални и 
международни награди, даде някои 
практически насоки, с които да 
бъде повишено качеството на визу-
алните материали в изданието. С 
цел да се стимулира творческият 
потенциал на екипа, кореспонден-
тите и читателите бе решено да 
се организира конкурс за най-добра 
любителска снимка. Условията ще 
бъдат публикувани на страниците 
на вестника.

След усилната работа сплотя-
ването на екипа продължи с тур-
нир по боулинг, където бяха демон-
стрирани завидни постижения. На 
последвалата вечеря участници-
те показаха, че не само могат да 
правят добър вестник, но и да се 
забавляват подобаващо. Томбола 
с атрактивни награди предизви-
ка много емоции. Наградите бяха 
осигурени с любезната подкрепа 
на „Каро Трейдинг” ООД, партньор 
на тийм билдинга. Изненадата на 
вечерта поднесе д-р Николай Ива-
нов, председател на ББА „Пътна 
безопасност“ и собственик на 
хотел „Персенк”, който се включи 
в томболата, като осигури най-

голямата награда – уикенд за 
двама в СПА хотел „Персенк“. Тя 
отиде при най-новия член на еки-
па Мирослав Еленков.

Фотографът Денис Бучел даде 
някои практически насоки, с които 
да бъде повишено качеството на 
визуалните материали в изданието

Отг. редактор „Сайт“ Емил Христов 
представи предизвикателствата 
пред развитието на електронното 
издание към информационен портал

Томбола с 
атрактивни 
награди 
предизвика много 
емоции

Кореспондентът от 
Пловдив Виктория Стоянова 
бе сред печелившите Малката асистентка Никол, която 

изтегли късметлийските номера

Екипът на вестник „Строител“ 
показа, че не само знае как да 
работи професионално, но и как да 
се забавлява

Снимки Денис Бучел
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Емил Христов

„Категорично „Да" на „Южен по-
ток", но само ако е в съответствие с 
българското и европейското законо-
дателство и има стриктен контрол", 
заяви енергийният експерт към КТ 
„Подкрепа" Ангел Божилов по време 
на пресконференция в централата 
на синдиката. Той отбеляза, че няма 
държава в Европа, която да не подкре-
пя такива обекти. На нея присъства 

и президентът на  КТ „Подкрепа" д-р 
Константин Тренчев.

Божилов похвали и Държавната ко-
мисия за енергийно и водно регулиране 
(ДКЕВР) за това, че се опитва да въ-
веде ред в енергийната система. „Тех-
ните действия вървят в правилната 
посока, без да казвам, че са перфект-
ни", каза още експертът. Синдикали-
стите са притеснени от проблемите 
на българските мини, които имат да 
получават 108 млн. лева. 

От строителна гледна 
точка България ще загуби 
много пари, а бизнесът в 
сектора - много работа, ако 
не се реализира проектът 
„Южен поток“. Между 80 и 100 
фирми имат подписани дого-
вори за изпълнение с проект-
ната компания. 

„Южен поток“ така или 
иначе ще се осъществи.  
Въпросът е дали трасето му ще премине през България 
и страната ни ще спечели от него. Защото инвести-
цията е 2 милиарда, независимо кой какво говори. 

Що се касае до провеждането на конкретната 
процедура за избор на строител на тръбата, която 
бе спечелена от консорциум между руската „Строй-
газнефт“ и пет родни фирми, търгът бе според изис-
кванията на българския закон. Поръчката бе отлагана 
достатъчно дълго, така че имаше време всички, които 
искат да участват, да се подготвят за конкурса. Сред 
кандидатите за изпълнители имаше и чужди консор-
циуми. 

Според мен трябва твърдо да отстояваме позици-
ите си и да защитим проекта.

Инж. Светослав Глосов, председател на УС на КСБ: 

ФИНАНСИРАНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

Община Проектно предложение
Стойност 
на проекта 
с ДДС / лв.

Венец Повишаване на енергийната ефективност за ЦДГ „Радост“, с. Ясенково, 
и ОУ „П. Р. Славейков“, с. Изгрев, общ. Венец, обл. Шумен 282 785,38

Искър Реконструкция на улична мрежа и тротоари в гр. Искър 449 674,99

Николаево Рехабилитация на улица, свързваща центъра с гробищен парк в с. Нова 
махала, общ. Николаево, обл. Стара Загора 160 950,48

Летница Рехабилитация на улици в гр. Летница 283 526,09

Момчилград Благоустрояване на парк „Кедикчал“, с. Равен, общ. Момчилград 314 206,74

Свищов Ремонт и реконструкция на сградния фонд и прилежащите му терени на 
читалище „Светлина - Царевец 1927“, с. Царевец, общ. Свищов 284 402,89

Ветрино Изграждане на детски площадки и рехабилитация на зелени площи в 
общ. Ветрино 343 773,02

Кирково Рехабилитация на улици в с. Чорбаджийско 284 620,93

Баните Реконструкция на тротоари от о.т. 279 до о.т. 262 с. Малка Арда, 
общ. Баните 433 697,94

Павел баня
Рехабилитация и реконструкция на улица с о.т 317 - о.т 136 - о.т 135 - 
о.т 134 - о.т 133 -о.т 132А - 1 етап в гр. Павел баня, общ. Павел баня, 
обл. Стара Загора 150 762,60

Поморие Централен парк и зелена площ в с. Бата 224 135,87

Иваново
Благоустрояване централна част по ул. „Централна“ и прилежаща тери-
тория, включваща част от кв. 1, УПИ 11-796, кв.4, УПИ 1-739, кв. 7, УПИ 
XV-740 в с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе 351 461,94

Казанлък Рехабилитация на улична мрежа в с. Хаджидимитрово 229 881,24

Казанлък Рехабилитация на улична мрежа в с. Долно Изворово 153 604,68

Болярово Проектиране и изпълнение на благоустройствени дейности и обновле-
ние на техническата инфраструктура на къща музей „Стефан Караджа“, 
паметник на Стефан Караджа, прилежащ парк и пешеходни зони в с. 
Стефан Караджово, общ. Болярово

450 000,00

Шумен Обновяване на НЧ „Напредък 1920“ в с. Царев брод 236 400,00

Павел баня Реконструкция и рехабилитация на ул. „Хан Крум“ и ул. „Васил Левски“ в 
с. Манолово, общ. Павел баня, обл. Стара Загора

211 200,00

Джебел Частично благоустрояване на кв. 55 и кв. 57 - междублокови простран-
ства по УП за гр. Джебел, общ. Джебел

440 698,10

Велинград Асфалтиране на улици в с. Пашови 227 201,70

Велинград Асфалтиране на улици и подмяна на ВиК в с. Света Петка 237 140,44

Велинград Асфалтиране на улици в с. Драгиново 341 930,26

Мирослав Еленков

„Ще продължим кон-
структивния диалог, кой-
то винаги сме водили с 
Европейската комисия по 
проекта „Южен поток“.” 
Това каза министърът на 
икономиката и енергетика-
та Драгомир Стойнев във 
връзка със стартираната 
наказателна процедура по 
повод конкурса за избор на 
строител на газопровода. 
Припомняме, че в понедел-
ник Европейската комисия 
изпрати официално писмо 
до България, в което уведо-
мява управляващите у нас, 
че е започнала наказателна 
процедура срещу България 
по повод конкурса за избор 
на строител на газопро-

вода „Южен поток” и иска 
спиране на дейностите по 
неговото изграждане до 
постигане на пълно съот-
ветствие с европейското 
законодателство. Пред-
седателят на Комисията  
Жозе Барозу по-късно заяви, 
че институцията ще на-
прави същото и срещу дру-
ги държави от Европейския 
съюз, ако не спазват прави-
лата на общността. 

Министър  Стойнев 
подчерта, че сегашната 
процедура с нищо не се 
различава от предходните. 
„Успешно затворихме две 
наказателни процедури за 
частично транспониране 
на Третия енергиен либе-
рализационен пакет, които 
заварих при встъпването 

си в длъжност“, заяви той 
и бе категоричен, че бъл-
гарската страна съвмест-
но с Европейската комисия 
ще намери най-правилните 
решения и ако има проблем, 
той ще бъде разрешен. 
Стойнев припомни, че в 
предходните препоръки на 
комисията към България и 
в доклада за състоянието 
на енергетиката от ми-
налата година се е очер-
тавала катастрофална си-
туация. Сега от Брюксел 
препоръчват ускоряване на 
вече предприетите мерки. 
„Поканил съм на 13 юни екс-
перти от ЕК, с които да 
обсъдим противоречията 
за изграждането на мор-
ската част на газопрово-
да“, обяви още министър 

Стойнев.  Той  отправи 
покана в разговорите да 
се включат и народните 
представители от опози-
цията, които не са внесли 
предложения между първо и 
второ четене на Закона за 
енергетиката. 

По думите му проектът 
не трябва да става залож-
ник на отношенията между 
Русия и Украйна. „Основен 
приоритет в моята работа 
е гарантиране на незави-
симост на доставките на 
природен газ за страната. 
Един от начините за по-
стигане на целта е „Южен 
поток“, подчерта Стойнев. 
Министърът обяви още, че 
работата по интерконек-
торната връзка с Гърция е 
ускорена.

Десислава Бакърджиева

„Започваме програма, която ще намали 
разликата между големите и малките общи-
ни. Общо 17 малки района ще бъдат стиму-
лирани, за да постигнат адекватна за ХХI в. 
среда на обитаване. Необходимо е да  се 
достигне, доколкото е възможно, цялостно 
оттласкване чрез подобряване на жизнена-
та среда и насърчаване на туризма. Всичко 
това ще доведе и до осигуряването на по-
вече работни места в малките общини.” С 
тези думи министърът на инвестиционно-
то проектиране проф. арх. Иван Данов от-
кри пресконференцията, която даде старт 
на Процедурата за подпомагане на малките 
населени места. По време на събитието той 
подписа двустранни споразумения за финан-
сова подкрепа с кметовете на общините на 
Свищов, Шумен, Ветрино, Момчилград, Ива-
ново, Баните, Болярово, Венец, Николаево, 
Кирково, Летница, Искър, Поморие, Казанлък, 
Велинград, Павел баня и Джебел. В срещата 
с градоначалниците се включи и зам.-минис-
търът на инвестиционното проектиране 
Джейхан Ибрямов.

„Най-много одобрени проекти са за реха-
билитация на улици. Те са общо 12 на брой. 

Пет са за облагородяване на зони за отдих, 
а четири – за реконструкция на сгради със 
социална насоченост, като домове за въз-
растни хора, детски градини и читалища. 
Надявам се местните фирми да се включат 
в обществените поръчки, за да стимулираме 
и трудовата заетост в районите”, допълни 
проф. арх. Данов.

Министърът припомни, че Процедурата 
за подпомагане на малките населени мес-
та за изпълнението на благоустройствени 
дейности, техническа инфраструктура и 
проекти със социална насоченост се реали-
зира по линия на Публичната инвестиционна 
програма „Растеж и устойчиво развитие на 
регионите”. Финансирането, осигурено от 
държавния бюджет, възлиза на 5 880 000 лв. 
Проектите ще се изпълняват по два ком-
понента – „Кандидатстване с готови ин-
вестиционни проекти” и „Проектиране и 
изпълнение на проектни предложения”. В от-
критата процедура, проведена на три етапа 
от Министерството на инвестиционното 
проектиране, участваха 237 проектни пред-
ложения на обща стойност 78 461 440 лв., 
от които бяха одобрени 21. Дванадесет от 
всички одобрени обекти ще се изпълняват 
по компонент 1, а девет – по компонент 2.
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Зам.-министър Бранимир Ботев:

КСБ е много добър пример за такава структура 

Мирослав Еленков

Сектор „Туризъм” се 
нуждае от единна браншо-
ва организация, за да могат 
фирмите в отрасъла да се 
консолидират. Това заяви 
зам.-министърът на ико-
номиката и енергетиката 
Бранимир Ботев в отговор 
на въпрос, поставен от 
вестник „Строител”, на 
пресконференция, на която 
бяха представени постиг-
натите резултати в сек-
тора до момента. Според 
него не е нормално индус-
трия, която допринася за 
по-голямата част от БВП 
на страната, да няма та-
кава структура. Той посочи 
Камарата на строителите 
в България като един много 

добър пример как подобно 
обединение работи и всич-
ки институции се съобра-
зяват с него.

Бранимир Ботев съоб-
щи, че приходите на стра-
ната от международен 
туризъм за януари–март 
са в размер на над 325 млн. 
евро, или с близо 3% повече 
в сравнение със същия пе-
риод на миналата година.  
За първите три месеца на 
2014 г. 1 132 733 чужден-
ци са посетили България. 
Имаме ръст на туристите 
от Израел - с 80%, или над 
21 хил. души, от Китай - с 
37%, или 2155 души, Репу-
блика Корея - с 32%, САЩ - 
с 21%, или над 13 000 души, 
Япония -18%, и др. 

„В момента анализира-

ме как да осигурим достъп 
у нас на гости от бързораз-
виващите се пазари - вече 
имаме пряка авиолиния 
Истанбул - Варна. Разкри-
ват се директни връзки с 
Хърватска, със Сърбия, с 
Прибалтика. Ще работим и 
с региони вътре в Русия и 
в Китай, ще интензифици-
раме дейността и на бъл-
гарските консулски служби 
- техния брой служители, 
с нови помощник-консули 
и асистенти. Откриваме 
такава структура в Ека-
теринбург, Русия. След 
разговори с белоруските и 
словашките партньори се 
стигна до решението с по-
мощта на нашите диплома-
ти белоруските туристи 
да минават през Словакия 

на път за нашата страна”, 
посочи той.

„Желанието ни е бързо 
да облекчим голяма част 
от административните 
режими в туризма”, каза 
Ботев. Той посочи, че с 
промените в закона за ту-
ризма, които са внесени, се 
премахват 16 процедури, а 
може в пленарна зала да се 
стигне и до повече.

България е заела много 
сериозно място на картата 
като туристическа дести-
нация. „Това  става ясно от 
високата оценка, която ни 
е дала Световната органи-
зация по туризма (СОТ) към 
ООН. Тя се дължи основно на 
усилията, които държавата 
прави в този сектор“, под-
черта зам.-министърът. 

„Пазарът се измества 
на изток към Азия - за ми-
налата година 98 млн. ки-
тайци са пътували с цел 
туризъм, а 7 млн. от тях са 
посетили Европа”, информи-
ра Ботев. 

„Ще предложим на ки-
тайските туристи реги-
онални маршрути - за нас 
това трябва да е в сътруд-
ничество с Румъния, Сър-
бия и Македония“, продължи 
той. 

Бранимир Ботев уточ-
ни, че се работи по проек-
ти за райониране на ту-
ристическите обекти в 
страната ни, за да могат 
гостите ни да посетят 
няколко места по време на 
престоя си. „Хит в Европа 
е градският туризъм, осо-
бено моделът на Мадрид, и 
аз не виждам защо експери-
ментално в София да не го 
направим”,  допълни Брани-
мир Ботев.

Емил Христов

Над 200 гости и приятели на бившия 
министър в правителствата на Симе-
он Сакскобургготски и Сергей Стани-
шев Николай Василев присъстваха на 
официалното представяне на втората 
му книга, озаглавена „Меню за реформа-
тори“. Залата на хотел „Радисън” едва 
събра огромния брой желаещи да полу-
чат автограф от автора. Събитието 
бе уважено от президентите Росен 
Плевнелиев и Петър Стоянов, бившите 
премиери Симеон Сакскобургготски и 
Стефан Софиянски, първия български 
еврокомисар Меглена Кунева, пред-
седателите на Народното събрание 
Александър Йорданов, Огнян Герджиков, 
Борислав Великов, министъра на кул-
турата Петър Стоянович, зам.-минис-
търа на икономиката Бранимир Ботев, 
бившия финансов министър Милен Вел-
чев и много други. Водещ на представя-
нето на книгата бе Мария Дивизиева, 
бивш зам.-министър на администра-
цията, сега началник на кабинета на 
премиера Пламен Орешарски. 

„Ако искаме справедливост, стра-
ната ни трябва да има силни инсти-
туции и да провежда реформи“, заяви 
президентът Росен Плевнелиев при 
представянето на книгата. Според 
него за последните 15 години България 
е постигнала немалко успехи, но това 
не е достатъчно, за да се изравни с ос-
таналите европейски народи. „България 
ще достигне своя голям успех тогава, 
когато разбере, че той се крие не в 
поредните големи стратегии, а чрез 

стъпка по стъпка в правилната посока 
с план и мисия“, категоричен е прези-
дентът Плевнелиев.

„Меню за реформатори” се раз-
гръща в 360 страници, в които се 
представят възгледите на автора за 
икономическата политика, без да из-
разяват партийно-политически пред-
почитания. Организирана е в 28 глави 
и над 100 раздела. От една страна е 
написана за България, но много от даде-
ните примери и направените изводи са 
универсални и биха били релевантни на 
всички континенти, дори за развитите 
държави. Издател е „Сиела“ и вече може 
да бъде намерена в големите книжарни-
ци в страната.

Това е втората книга на Василев 

след издадената през 2009 г. „Енергия”. 
„Приходите от продажбите й ще насо-
ча към подкрепа на български семей-
ства, които се нуждаят от процедури 
ин витро, за да имат деца. За мен де-
мографският проблем е най-голямата 
заплаха за нашата нация”, обяснява 
Василев. „Вярвам, че идеите за рефор-
ми, представени в тази книга, могат 
да допринесат за по-силна, модерна и 
просперираща България“, изтъкна още 
той.

В изданието Николай Василев споде-
ля виждания за икономическата полити-
ка и за нужните действия, които биха 
помогнали на България и на останалите 
страни по света да бъдат по-успешни. 
„Визия за модерна икономическа полити-
ка“ е подзаглавието на книгата, която 
според самия Николай Василев не може 
да се счита за учебник по икономика, 
макар че би могла да бъде използвана 
като такъв.

Част от мерките, които той пред-
лага, включват увеличаване на валут-
ните резерви до 25 млрд. евро в срок 
от 10 години, водене на политика на 
ниски бюджетни дефицити в кризис-
ни периоди и на излишъци във времена 
на растеж. Авторът препоръчва още 
натрупване на голям Сребърен фонд, 
от който средствата да се управля-
ват по-активно, включително с учас-
тието на международни финансови 
институции.

Главният редактор на в. „Строител“ сподели на автора, че ще обърне специално 
внимание на частта за обществените поръчки

Премиерата на книгата събра елитни гости: президентите Росен Плевнелиев и 
Петър Стоянов, бившите премиери Симеон Сакскобургготски и Стефан Софиянски, 
първия български еврокомисар Меглена Кунева

Снимки Денис Бучел

Невена 
Картулева

Министерски-
ят съвет прие 
Стратегията за 
устойчиво разви-
тие на туризма 
(2014 – 2030 г.). 
Д о к у м е н т ъ т 
предвижда Бъл-
гария да заеме 
водещо място 
сред петте топ 
де с т и н аци и  в 
Централна и Из-
точна Европа. 

Той включва дългосрочни политики в областта 
на планирането, инвестициите, вътрешния туризъм, 
проучванията, предоставянето на услуги, подобря-
ването на инфраструктурата и транспорта, профе-
сионалната подготовка и квалификация на заетите в 
сектора, диверсификацията на продукта, възстановя-
ването и поддръжката на посещаваните зони. 

В стратегията се посочва необходимостта от 
разработване на туристически продукти, подходящи 
за възрастова категория 65+ години. Това може да 
бъде комбинация между балнео-, културен, еко- и сел-
ски туризъм. Отчита се и нужната от привличане на 
инвестиции в сектора.

„Ключовата дума в стратегията е диверсифика-
ция“, коментира зам.-министърът на икономиката и 
енергетиката Бранимир Ботев след заседанието на 
кабинета. Той изтъкна неповторимото съчетание от 
минерални води и планински курорти, с което разпо-
лагаме. Според него то би позволило активния сезон 
в страната да не се изчерпва само с трите зимни 
месеца, в които се карат ски. Ботев подчерта, че 
СПА и уелнес туризмът, свързан с минералните води, 
може да бъде водещ продукт за България. По думите 
му предстои приемането на още три регулации от 
ЕК, които ще дадат тласък на развитието на този 
сегмент.

На въпрос за това, дали страната ни ще разви-
ва приоритетно инфраструктурата за морския или 
планинския туризъм, той отговори, че българската 
плажна ивица е близо до завършения си вид по отно-
шение на застрояването. „Що се отнася до планин-
ския туризъм, оползотворени са около 15 – 20% от 
неговия потенциал. Считам, че съоръженията не са 
достатъчно, но всичко трябва да се прави в баланс 
със съхраняването на природата, тъй като България 
има огромни възможности за екотуризъм”, каза още 
Ботев, давайки пример с Андора, в която, по думите 
му, е постигнат такъв баланс.
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Емил Христов

Областните управи 
в Бургас, Варна и Добрич 
ще получат 1 млн. лв. за 
осигуряване спасители на 
над 30 плажа, които ще 
останат без концесионер 
тази година. Това заяви 
министърът на регионал-
ното развитие Десисла-
ва Терзиева по време на 
пресконференция по те-
мата.

Тя  припомни  също 
така, че още при встъ-
пването си в длъжност е 
декларирала желанието си 
за уеднаквяването на ре-
жима на отдаване на мор-
ските плажове. „Начинът 
е концесия след провежда-
не на прозрачни открити 
процедури. През октомври 
и ноември ще обявим за 
концесиониране плажове-
те, на които договорите 
изтичат или които сега са 
отдадени под наем само за 

лятото, както и на таки-
ва, които в момента не 
се стопанисват“, обяви 
министърът. Според нея, 
когато един инвеститор 
има дългосрочен ангажи-
мент, той дава средства 
за облагородяването и 
опазването на ивицата. 
Терзиева допълни, че с по-
следните промени в Зако-
на за устройство на Чер-
номорското крайбрежие 
(ЗУЧК) става възможно 
отдаването и на части 

от морския плаж. „Новото 
е, че вече големите ивици 
можем да ги отделяме на 
по-малки обособени плажо-
ве. Досега един от основ-
ните проблеми беше, че 
не се явяваха заявители 
за концесия, защото голе-
мите територии изискват 
по-високи такси и нямаше 
икономическа изгода и въз-
връщаемост. Надявам се 
промените да привлекат 
интереса към обекти, към 
които в момента не е има-
ло такъв“, каза регионал-
ният министър.

На този етап на кон-
цесия са дадени само пла-
жовете, към които има 
инвеститорски интерес, 
а за тези, за които та-
къв липсва, ще се търсят 
други възможности за 

обезопасяване. Десислава 
Терзиева представи и ин-
формация за действащите 
договори, които до момен-
та са 58, а контрактите 
за отдаване под наем – 39 
бр. Приходите за 2013 г. са 
около 14 млн. лв., а прогноз-
ните за 2014 г. са за 16 
млн. лв. Плановете са 50% 
от получените средства 
да остават за общините, 
на чиято територия е пла-
жът. Те са за благоустроя-
ване на прилежащите те-
ритории, осигуряване на 
транспортни връзки, как-
то и пешеходни и велоси-
педни алеи до обектите. 
Останалите 50% от при-
ходите ще отиват в дър-
жавния бюджет. Съгласно 
промените в ЗУЧК от тях 
10% се разпределят на об-

ластните управители на 
Добрич, Варна и Бургас. 

Министър Терзиева бе 
категорична, че и тази го-
дина ще има засилен кон-
трол от страна на МРР 
върху изпълнението на ан-
гажиментите от страна 
на наемателите и конце-
сионерите.  Утвърден е 
графикът за извършване 
на проверки. 

За момента броят на 
неохраняемите плажове е 
83. Областните управите-
ли на Добрич, Варна и Бур-
гас трябва да предложат 
кои от тях да се обезо-
пасят с по 1-2 поста през 
юли и август. „Съвместно 
с кметовете те трябва 
да идентифицират посе-
щаемите места“, разясни 
Терзиева. 

Започват геоложките проучвания за изгражда-
не на АМ „Струма“ лот 3 Благоевград - Сандански в 
зоните на тунелите в Кресненското дефиле и при 
с. Железница. Процедурата за избор на изпълнител 
приключи и Национална компания „Стратегически 
инфраструктурни проекти” подписа договор с Обе-
динение „Геопс-Геотехника-Консулт”. В него влизат 
„Геопс - Болкан Дрилинг Сървисис ЕООД”, „Геотехника 
- АБС” ООД и „Старт консулт” ЕООД. Стойността 
на договора е 1 496 465  лв. без ДДС, а срокът за не-
говото изпълнение е 378 дни. Финансирането е оси-
гурено по Оперативна програма „Транспорт” (ОПТ) 
2007 - 2013 г.

Геоложките проучвания ще бъдат направени на 
територията на лот 3,1 и 3,2 от проекта АМ „Стру-
ма”. Лот 3,1 Благоевград - Крупник е с дължина около 
21 км, от км. 359 до км. 381, със съответните кръс-
товища, земни работи и съоръжения, включително 
тунел с дължина около 2,6 км близо до с. Железница. 
Лот 3,2 между Крупник и Кресна е с дължина 20 км, от 
км. 381 до км. 401, преминава през планински терен. 
Основната част от участъка е тунел в Кресненско-
то дефиле с обща дължина около 15 км, за който беше 
поискана алтернатива от Камарата на строители-
те в България, Българска браншова камара „Пътища“,  
ББА „Пътна безопасност“, Сдружение на пътните 
инженери и консултанти и други експерти. Дебати-
те за това, дали съоръжението е най-добрият ва-
риант, продължават, като такива ще има и между 
Управляващия орган на ОПТ и Европейската комисия.

Десислава Бакърджиева

Приключи реконструкцията на 
17,1 км от второкласния път II-37 
Брезово – Раковски. Отсечката оси-
гурява връзка на общините Брезо-
во, Раковски и Марица с областния 
център Пловдив и автомагистрала 
„Тракия”. Проектът е част от чет-
въртия етап на Оперативна про-
грама „Регионално развитие” 2007 
- 2013 г. и с изпълнението му се по-
ставя край на дейностите по лот 
38. Стойността на инвестицията 
е 11 470 523 лв.

Лот 38 включва два участъка от 
път II-56 Брезово – Раковски - от км. 
71+600 до км. 83+511 и  от км. 85+060 

до км. 90+327. Основният 
ремонт на двете трасе-
та е обхванал полагането 
на основни, изравнителни 
и износващи асфалтови 
пластове. Възстановени 
са банкетите и откоси-
те. Подобрено е отвод-
няването на пътната 
настилка. По проекта е направена 
и цялостна подмяна на съществува-
щите стоманени предпазни огради 
и обновяване на хоризонталната 
маркировка и вертикалната сигна-
лизация. С рехабилитацията на пътя 
не само са повишени комфортът и 
безопасността за пътуващите, но 
е увеличена носимоспособността на 

настилката и е улеснено отводнява-
нето на отсечката.

Изпълнител на строително-
монтажните дейности е „Пътища 
Пловдив” АД. Строителният надзор 
е осъществен от „Пътконсулт 2000” 
ЕООД. Договорът за строителство 
е на стойност 10 830 387 лв. с ДДС, а 
за надзор – 384 148 лв. с ДДС.

Министерството на транспорта, информацион-
ните технологии и съобщенията (МТИТС) удължи 
срока за подаване на оферти в обществената по-
ръчка за избор на изпълнител за „Проектиране на 
интермодален терминал Варна”. Първоначално про-
цедурата, обявена на 30 април 2014 г., трябваше 
да приключи на 9 юни. Новият срок за подаване на 
предложения е 23 юни. Кандидатите могат да полу-
чат документи за участие до 13 юни. Офертите ще 
бъдат отворени вместо на 10 юни на 24 юни 2014 г. 
в 14:00 часа.

Започна рехабилитацията на участък от път III-4404 
Габрово - Дебел дял от км. 0+140,8 до км. 0+955. Отсечка-
та, която ще бъде обновена, не е с голяма дължина - 814 м, 
но е изключително важна. Тя преминава през централната 
част на областния град. Ремонтите ще обхванат участъ-
ци от ул. „Емануил Манолов” и ул. „Чардафон”, които са едни 
от най-натоварените в центъра на Габрово. Стойността 
на инвестицията е 365 000 лв. Строителните дейности се 
финансират със средства от бюджета на Агенция „Пътна 
инфраструктура” . Те се реализират по споразумение, подпи-
сано между АПИ и община Габрово през 2010 г. 

Изпълнението на проекта стартира непосредствено 
след приключилата рехабилитация на подземната инфра-
структура на двете главни улици „Емануил Манолов” и  „Чар-
дафон”. Строителните работи ще продължат до началото 
на август т.г., като те ще се извършват без отбиване на 
движението. В рамките на два месеца ще бъдат положени 
биндер и плътен асфалтобетон. Ще бъдат подменени бето-
новите бордюри. Проектът включва и подобряване на от-
водняването. За целта ще се изпълнят почистване, ремонт 
и изграждане на нови дъждоприемни шахти. Ще се постави 
и нова хоризонтална маркировка. По този начин ще се подо-
брят транспортно-експлоатационните качества на тра-
сето, носимоспособността на настилката и ще се повиши 
безопасността на движението.

Ремонтните дейности ще се изпълнят от ДЗЗД „Интег-
рирани инфраструктури Габрово”. В него участват ИПС АД 
София, „ИПС Инфраструктури” АД София и „Пътстрой-Габро-
во” АД. Обединението има договор с АПИ за текущ ремонт 
и поддържане на Републиканската пътна мрежа на терито-
рията на област Габрово.

Директната връзка между Николаево и остана-
лите населени места от общината – селата Нова 
махала, Елхово и Едрево, с подбалканския път I-6 
София – Бургас ще бъде възстановена след шест 
месеца. За периода ще бъде изпълнен ремонтът на 
път III-5007 с. Ветрен - Николаево - Конаре - надлез 
над път I-6 при км. 20+250. Това стана ясно по време 
на подписването на договора между Агенция „Пътна 
инфраструктура” (АПИ) и изпълнителя на ремонтно-
възстановителните работи „ПСТ Холдинг” EАД. До-
кумента парафираха председателят на Управител-
ния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура” инж. 
Стефан Чайков и представителите от „ПСТ Холдинг” 
EАД - председателят на Съвета на директорите на 
дружеството инж. Цветан Цонев и изпълнителният 
директор Камен Кичев.

Проектът се реализира по аварийната програма 
на АПИ и се финансира изцяло със средства от репуб-
ликанския бюджет. Стойността на ремонтно-възста-
новителните работи е 474 661 лв. без ДДС.

Обектът се намира в община Николаево, област 
Стара Загора. Участъкът от път III - 5007 при км. 
20+250 премоства път I-6 - Граница Македония - София 
- Карлово - Сливен – Бургас при км. 345+150. От края 
на 2011 г. тази част от третокласния път е затво-
рена след инцидент с камион, превозващ извънгаба-
ритен товар по път I-6. В рамките на 180 календарни 
дни изпълнителят ще възстанови средния отвор на 
надлеза на път III-5007 край Николаево, ще подобри 
технико-експлоатационното състояние, носимоспо-
собността и отводняването на съоръжението.

50% от приходите от договорите ще отиват 
за благоустрояване на прилежащите територии
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Ангел Найденов, министър на отбраната:

Веселин Иванов, „Тайтън Машинъри България“:

Международна изложба за антитероризъм и 
сигурност се проведе в Пловдив

Мартин Славчев

„Хемус 2014” е добра възмож-
ност да потърсим най-съвремен-
ното, най-ефективното и разум-
ното решение за снабдяването 
и оборудването на въоръжените 
ни сили.” Това заяви министърът 
на отбраната Ангел Найденов 
при откриването на ХI между-
народна изложба за отбрана, 
антитероризъм и сигурност. 
Събитието се проведе от 28 до 
31 май в Международния панаир 
– Пловдив, под патронажа на Ми-
нистерството на отбраната и 
Министерството на икономика-
та и енергетиката. Освен бойни 
машини и снаряжения беше пред-
ставена и строителна техника, 
която може да се използва за 
военни цели. 

Поздравителен адрес по 
повод старта на военното из-
ложение бе изпратен от ми-
нистър-председателя Пламен 
Орешарски. „Вярвам, че по време 
на „Хемус 2014” световни компа-
нии и големи български произво-

дители ще покажат иновации в 
областта на отбранителната 
индустрия. Нашата страна връ-
ща позициите си на междуна-
родните пазари с продукти на 
високо технологично ниво”, бе 
записано в поздравителния ад-
рес от премиера. 

Министър Найденов определи 
единадесетото издание на „Хе-
мус 2014” като ярък пример за 
добрата традиция при търсене-

то на нови възможности както 
за модернизация на армията, 
така и за активно участие на 
отбранителната ни индустрия 
в икономическия живот. Той ак-
центира върху обновлението на 
технологиите и технологичното 
оборудване, ускореното внедря-
ване на ноу-хау и засилването на 
конкуренцията, които се наблю-
дават в световен мащаб. Спо-
ред министъра на отбраната 

проявеният интерес за участие 
в „Хемус 2014” от страна на во-
дещи български и чуждестранни 
фирми от бранша е доказател-
ство, че изложбата не само 
успява да задържи интереса на 
бизнеса, а и да привлече нови 
участници. 

„Изложението все повече 
се обръща и към гражданския 
сектор, вече покрива по-широк 
спектър от браншове. Фирмите 
показват по-голям брой изделия, 
затова и ангажираните експози-
ционни площи тази година са с 
ръст от 18%”, изтъкна д-р Иван 
Соколов – председател на Съве-
та на директорите на Междуна-
родния панаир – Пловдив.

Според данни на Министер-
ството на икономиката и енер-
гетиката износът на България 
на специална продукция през из-
миналата година е нараснал с 18 
млн. евро и е достигнал обем от 
233 млн. евро. 

Над 100 представители на 
дипломатически мисии у нас и 
20 чуждестранни делегации при-

състваха на откриването на 
„Хемус 2014“. Посланици, военни 
и търговски аташета, специ-
ални пратеници на държави от 
Европа, САЩ, Азия, Близкия из-
ток и на НАТО дойдоха да видят 
експонатите на 60 изложители 
от десет страни. 

Програмата на „Хемус 2014” 
включваше посещение на излож-
бата на официалните гости, 
международна конференция на 
тема „Научните изследвания – 
ключова роля в модернизацията 
на въоръжението, техниката и 
системите”, демонстрационни 
стрелби на артилерийски поли-
гон „Змеево” и др. Сред акценти-
те в изложението бяха темите 
антитероризъм и сигурност. В 
демонстрации елитни части на 
Българската армия и Военната 
полиция показаха как се залавят 
терористи и как се обезвреж-
дат взривни устройства със съ-
временна кибертехника. Роботи, 
които се командват с жестове, 
също помогнаха в спасителните 
операции.

„Тайтън Машинъри Бълга-
рия” – официалният вносител на 
строително оборудване CASE 
Construction и Merlo, беше един 
от основните изложители по 
време на „Хемус 2014”. „За първи 
път участваме на такъв тип 
представяне. По време на съби-
тието показахме как строител-
ната техника, която предлагаме, 
може да се използва от армията 
в случаи на авария или бедствие. 
Също така изложените машини 
могат да бъдат част от подго-
товката на терени за строител-
ство на лагери, поделения и т.н., 
както и за логистични дейности. 
През 2006 г. Българската армия 
закупи от нас три телескопич-
ни повдигача за мисията в Ирак. 
До момента фирма CASE CE е 
доставяла строителни машини 
за френското, италианското и 
австрийското въоръжението. В 
различни други държави на НАТО 
също има такива съоръжения. На-
дяваме се и Българската армия 
в скоро време да се сдобие със 

същите машини”, каза Веселин 
Иванов – мениджър „Строител-
на техника” в „Тайтън Машинъри 
България” за в. „Строител”. 

По време на международното 
изложение посетителите имаха 
възможност да се запознаят с 
част от строителната техника 
на „Тайтън Машинъри България”, 

която може да има и военно при-
ложение. 

Булдозер Case CE 2050М е 
най-новият представител на га-
мата от този тип машини. Със 
своите компактни размери и те-

гло от 20 до 24 т той е приложим 
във всякакъв вид дейности по 
овладяването на бедствия и ава-
рии, като изграждане на временни 
диги, разчистване на свлачища, 
вертикална планировка и възста-
новяване на терени. Машината, 
която беше изложена, е с удълже-
на ходова част, което намалява 
натиска върху почвата и позво-
лява също така използването й в 
много тежки терени. 

Миничелният товарач SR 
130 е приложим в почти всички 
дейности, свързани с разчист-
ване и вертикална планировка на 
терени и тесни пространства, 
при които не може да бъде използ-

вана друга техника. Със своята 
товароподемност от 700 кг и на-
личието на бързосменен механи-
зъм за много голям брой прикачени 
работни органи е изключително 
подходящ за товаро-разтоварни 
дейности и аварийно-възстанови-
телни работи. Всички миничелни 
товарачи на CASE са снабдени с 
джойстик за контрол и система 
за плавно придвижване, което ги 
прави изключително лесни за уп-
равление, с ненадминат комфорт 
за оператора.

Телескопичният товарач 
Merlo 25.6 е една от най-използ-
ваните машини за всякакъв вид 
логистични операции и дейности, 
свързани с манипулацията на раз-
нородни товари. Той е най-малки-
ят в гамата на Merlo, но е ненад-
минат като функционалност и 
маневреност, с височина на пов-
дигане 6 м и товароподемност 
2,5 т. Големият набор прикачни 
съоръжения го прави многофунк-
ционален и необходим във всяка 
дейност от строително-мон-
тажните работи.

Компанията Merlo e с богат 
многогодишен опит в производ-
ството на техника за въоръже-
ните сили на държавите – членки 
на НATO, както и на други страни. 
Техниката в бойно и тилово из-
пълнение, която вече е участва-
ла във военни мисии, е стотици 
единици.

Миничелен товарач SR 130 
и булдозер Case CE 2050М

Снимки авторът
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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” 

Георги Сотиров

В началото на VI хил. пр.Хр. Софийското 
поле влиза в обхвата на древната човешка 
цивилизация на ранните земеделци и ското-
въди. По това време в източната част на 
района възниква едно огромно за времето си 
ранноземеделско селище, което днес нари-
чаме Слатина. Останки на селището от не-
олита (новокаменната епоха) заемат около 
0,8 хектара площ с дебелина на културните 
напластявания до 4 м. Разположеното на ле-
вия бряг на Слатинска река населено място 
съществува през цялата първа и началото 
на втората половина на VI в. пр.Хр. и е едно 
от най-големите в централната част на 
Балканския полуостров.

Проучванията показват, че древните 
жители на района обитавали по-малки или 
по-големи правоъгълни до слабо трапецо-
видни къщи, разположени една до друга. По 
данни от разкопките в североизточната 
част на селището археолозите откриват и 
най-стария дом на територията на Югоиз-
точна Европа, която представлява изключи-
телно добре запазена двуделна постройка. 
С течение на времето почти всички кул-
турни напластявания от праисторически 
селища на територията на сегашния град 
са унищожени. Останала е само една мал-
ка част от най-старото селище Слатина, 
което доказва, че от всички европейски 
столици София има най-дълбоки корени в 
миналото и че тези корени започват от 

Г - жо  А по с т олова , 
първият ви  работен 
ден след отпуска и вед-
нага давате интервю 
за в. „Строител”… Да 
започнем с това, че ра-
йон „Слатина” е на едно 
много добро комуника-
ционно място. И вече 
става привлекателен за 
инвеститорите и стро-
ителите…

За наша радост из-
граждането на жилища в 
„Слатина” и по-специално 
в кв. „Редута“  стана на 
един по-късен етап, ко-
гато администрациите 
отчетоха невероятните 
грешки при презастро-
яването на кв. „Лозенец“, 
с липсата на паркоместа 
и с лошите улици. При нас 
това беше избегнато. 
Коректните ограничения 
на градоустройствения 
план бяха изпълнени по 
отношение на  височина-
та на сградите. Главният 
архитект на района Елена 
Ахчиева и нейният екип не 
допуснаха неправилни от-

стояния или проблемни 
зони, за които да се водят 
съдебни дела с инвести-
торите или гражданите. 
Съгласуванията на проек-
тите ставаха и стават 
чрез Закона за устрой-
ство на територията. 
По подобен начин стоят 
нещата и при терените 
около сградите на БАН, и 
при стопанските промиш-
лени зони в нашия район.  

Разрастването на 
града предполага преди 
всичко грижа за околна-
та среда? 

Вярно .  На терито-
рията на „Слатина” няма 
действащи заводи, които 
да замърсяват природата. 
Това прави района привле-
кателен за живеене, осо-
бено около кв. „Редута“, 
където въздухът е пре-
красен поради високото 
разположение на тере-
ните там. Това е най-ви-
соката точка на София. 
Затова и интересът на 
инвеститорите към уре-

гулираните парцели е мно-
го голям. 

За отбелязване е, че 
търсенето на нови жи-
лища става предимно от 
млади хора, които искат 
да се заселят на едно чис-
то и комуникативно мяс-
то. От друга страна кв. 
„Редута“ е леко проблемен 
по отношение на градския 
транспорт заради височи-
ната, острите завои по 
улиците и т.н.  Освен ав-
тобусна линия живеещи-
те по тези места имат 
наблизо трамвайна линия. 

Шест квартала с бли-
зо 72 хиляди население… 
Сериозна отговорност 
за един кмет, нали?

Преди всичко искам да 

обърна внимание  на нещо 
много характерно за на-
шия район – тук живеят 
предимно хора с образова-
ние - средно и по-високо. 
Това е традиция. Така е 
било  в далечните години 
назад, защото - особено в 
кв. „Гео Милев“ - са живели 
хора, които са работили 
в комплексите на БАН... В 
общината и сега процен-
тът на безработните е 
малък. 

Искам да отбележа, че 
в кв. „Слатина“ навремето 
са живеели най-богатите 
селяни от Шоплука. Техни 
са били големи земедел-
ски земи и в „Лозенец“, и 
на гара Искър, в кв. „Хр. 
Ботев“. Сега още вървят 
спорове около реституци-
ята на тези територии… 
Това са взискателни, из-
ключително трудолюбиви 
хора. Наистина сериозна 
работа е да си кмет на 
това население.

Летищният комплекс 
също попада на ваша те-
ритория. 

Д а ,  т а к а  е .  П р е з 
2008 г. големи строител-
ни фирми от нашия район 
благодарение намесата 
на администрацията из-
возиха огромно количе-
ство битови отпадъци. 
Това създаваше предпос-
тавки за произшествия на 
излитащите и кацащите 
самолети. Оттогава са 
и благодарственото пис-
мо от ръководството на 
аерогарата до нас, и до-

брите взаимоотношения 
през годините. Когато се 
е налагало да помогнем, 
например с озеленяване-
то, със засаждането на 
нови цветя и т.н., сме го 
правили без проблеми.

Ние сме особено прис-
трастени към устойчиво-
то развитие на градска-
та среда, но, забележете, 
винаги с участието на 
нашите съграждани. Ако 
не направим жителите на 
„Слатина” съпричастни 
към това, което ние иска-
ме, то няма как да стане. 
Но за наше удовлетворе-
ние това става и вие сам 
сте се убедили при оби-
колката ви из района. 

Провокирахме срещи 
с бизнеса, с търговците 
и с представители на 
етаж ните собствено-
сти. Обяснихме приори-
тетите си по отношение 
на средата, която заедно 
обитаваме, начините до-
брите идеи да се случат 
по-бързо. Всички присъст-
ващи в една от големите 
ни зали приеха присърце 
това, което говорехме. 
И днес район „Слатина” 
може да се гордее, че има 
най-много детски площад-
ки, които отговарят на 
европейските критерии 
и които бизнесът изгради 
за своя сметка. 

Хората разбраха, че 
инвестицията в околната 
среда за доброто на мал-
чуганите, за визията на 
района е нещо, което не се 
измерва с пари.  Помоли-
хме представителите на  
етажните собственос-
ти да поемат грижата 
за опазване на детските 
кътове пред блоковете. И 

те се справят отлично с 
тази обществена задача. 

По какви проекти с 
европейско финансиране 
работите?

Те са много. Тук искам 
само да вметна, че със 
100% европейски пари  в 
района са изградени  нови 
20 детски площадки. Те са 
в отлично състояние по-
ради това, че както спо-
менах съгражданите ни 
пазят тези съоръжения 
като свои - за  децата си. 

За близките ни кон-
такти с общественост-
та в  района  говорят 
обектите по програма 
„Зелена София”. Заедно с 
една американска органи-
зация, която спонсорира  
голям зелен проект, се 
включиха и гражданите 
от околните блокове. Те 
закупиха плочки, които не 
бяха предвидени… Получи 
се нещо много хубаво и то 
сега се поддържа от хора-
та, т.е. можем да говорим 
за едни устойчиви във 
времето решения. Преди 
две седмици донорите 
дойдоха да видят къде са 
отишли средствата им и 
останаха очаровани от 
това, което се е случило 
и в момента продължава 
да се стопанисва. 

Работата с гражда-
ните е отговорна, бавна 
и трудна дейност, но тя 
си струва. През минала-
та година имаме пода-
дени нови 60 проекта от 
регистрирани входове по 
Закона за управление на 
етажната собственост 
и не се съмнявам, че те 
ще се реализират по най-
добрия начин. В момента 

Антоанета Апостолова, кмет на района:

Антоанета Апостолова е родена през 1964 г. 
Завършила е Музикалното училище „Любомир 
Пипков” в столицата. Получава висше образование 
в Консерваторията. 15 години е преподавател по 
пиано. Работила е в частния сектор в семейната 
строителна фирма. Твърди, че за бранша винаги ще 
има работа, защото хората непрекъснато ще искат 
нови жилища или ремонти на старите.

Реновираната сграда 
на район „Слатина”

най-древната европейска цивилизация.
Това е част от историята. 
„Слатина” е един от 24-те администра-

тивни района на Столичната община. Той 
включва кварталите „Слатина“, „Гео Милев”, 

„Редута”, „Яворов”, „Ситняково”, „Христо 
Ботев”, както и летище София. Районът 
е с население близо 72 хиляди жители. За 
днешния му ден разговаряме с кмета Анто-
анета Апостолова.
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вървят нови процедури за 
проекти, които ще бъдат 
изпълнени тази и следва-
щата година. 

Нека да призова чрез 
в а ш и я  ав т ор и т е т е н 
вестник  гражданите на 
столицата да бъдат ак-
тивни. Програма „Зелена 
София” обхваща всички 
райони и тя е за общото 
ни благо като жители  на 
големия град.

Гражданската актив-
ност наистина е важна. 
Когато идеите идват от 
хората, нещата по-лесно 
се случват. 

Практиката ми наис-
тина доказва това. Говоря 
примерно за премахване-
то на ламаринените ба-
раки, кичещи се с гръмко-
то име павилиони, или за 
корекции на алеи за общо 
ползване... Работата ни 
с хората е за визията на 
столицата, на „Слатина”. 
Когато районната адми-
нистрация полага усилия 
в определено направление, 
което е посочено от хора-
та, те проявяват разби-
ране за известните вре-
менни неудобства и след 
това пазят направеното. 

В последно време обръ-
щаме сериозно внимание 
и срещаме разбиране при 
компенсаторното засаж-
дане, което фирмите пра-
вят. В проектите за ново 
строителство винаги има 
част „Озеленяване” и ин-
веститорите и строите-
лите с радост са се от-
зовавали. Дори твърдя, че 
хората за своя сметка за-
вишават посочения в про-
екта процент за нови зе-
лени площи, за което мога 
само да им благодаря. 

Точно тук е смисълът 
на коректното граждан-
ско общество. 

Когато хората виж-
дат, че строителите 
се отнасят с грижа към 
природата и се стре-
мят да я подобрят в 
някаква степен, когато 
районната администра-
ция е безкомпромисна в 

спазването на законите, 
живеещите наоколо ста-
ват съпричастни към 
една добра кауза, нали? 

Ще дам само един при-
мер с околното простран-
ство около сградата на 
районната администра-
ция. Тук растат редки за 
България видове – магно-
лии, японски рози, японски 
вишни, каскади от цветя, и 
правим всичко това, за да 
е приятно на хората. Си-
гурно помните как изгле-
ждаше преди това здание? 

Успяхме да го рено-
вираме, да го приведем 
в нормите на енергий-
ната ефективност със 
750 000 лв. от Столичния 
общински приватизацио-
нен фонд. И зимата почти 
не включваме парното…

Да коментирате ос-
новните проблеми на 
инфраструктурата, от-
читайки състоянието 
на вашия район, на под-
ходите към кв. „Редута“ 
например.

Пътната мрежа е в 
унисон с новото стро-
ителство. Разбира се, 
строителите опазват 
или после възстановяват 
наранените терени, но 
интензивното изграж-
дане създава определени 
проблеми на живущите 
наоколо. Определено мога 
да кажа, че имаме успехи 
с реновирането на пъти-
щата или с новото им ас-
фалтиране.  Основната 
ни грижа „естествено“ 
е свързана с улиците, по 
които се движат автобу-
сите, и по тези, където 
има активно натоварване 
от леките коли на граж-
даните. 

Предвиждаме ремонт 
на бул. „Шипченски про-
ход”. Това е трасето на 
трамвай 20 за гара Ис-

кър, основна пътна ар-
терия на столицата, а 
на всичко отгоре е и под 
прозорците на кмета на 
„Сла тина”…

Проектът на работна 
фаза е одобрен, съгласу-
ван е с всички заинте-

ресовани институции и 
работата ще се разгърне 
от Румънското посолство 
до район „Искър“, където 
булевардът преминава 
в „Искърско шосе”. Това 
лято предстои много 
работа, ще създадем из-
вестни затруднения на 
хората, но всичко се пра-
ви за добро. Радвам се, 
че живущите разбират 
тези намерения на адми-
нистрацията. 

„Слатина” е голям ра-
йон и е уникален в едно 
конкретно отношение 
– само вие на терито-
рията си имате летище, 
развита железопътна 
инфраструктура, раз-
бира се, пътна мрежа с 
трамвайно  и автобусно 
движение и накрая сти-
гаме до  кв. „Христо Бо-
тев”. 

Но повярвайте, има 
какво да  кажа за този 
проблемен квартал, кой-
то граничи с летището. 
Ние провеждаме регулярно 
срещи с хората и разби-
раме добре проблемите 
им. Това лято ще асфал-
тираме някои от най-
зле изглеждащите улици, 
ще обърнем внимание на 
трасетата на градския 
транспорт, на подстъпи-
те към детските заведе-
ния. Искам да информирам 
живеещите в квартала, 
че предстои строител-
ство на голяма детска 
градина. Инвестицията е 
за около 2 млн. лв. за че-

тири групи, а РЗП е 1200 
кв. м. Мястото на този 
строеж е знаково за квар-
тала – там, където досе-
га се е провеждал т.нар. 
конски пазар. Пак в кв. 
„Христо Ботев“ със съдей-
ствието на банкови ин-
ституции и Столичната 
община преди време бяха 
построени 13 относител-
но малки жилищни блока, 
които са предложени на 
хора със специални соци-
ални нужди. Това е един 
от малкото успешни про-
екти, при който се пре-
доставят домове в квар-
тали с компактно ромско 
население. И сградите са 
в много добър вид.

Основен проблем тук 
е липсата на канализа-
ция, но пък амбициите 
ни в това направление 
са много големи. Изра-
ботен е идеен проект, 
който е одобрен и съгла-
суван и напълно готов за 
изграждане. Но тук има 
една голяма въпросител-
на… Предвиденото трасе 
предполага отчуждаване и 
събаряне на незаконни по-
стройки. Там има такива 
абсурди, като изграждане 
на постройки за обитава-
не върху самата улица…

На територията на 
района са най-предста-
в и т ел н и т е  с п о р т н и 
съоръжение на София – 
залите „Арена Армеец”, 
„Универсиада”  и  „Фе-
стивална”. В определени 
моменти около тях на-

става едно невероятно 
струпване на хора и леки 
коли…

Тези съоръжения оба-
че са собственост на 
други структури - ми-
нистерства или спортни 
дружес тва. Ние се гри-
жим за околните прос-
транства, дотолкова, 
доколкото те са наша 
собственост. Защото 
голяма част от тези 
зали имат и своя при-
лежаща територия. За 
съжаление все още съ-
ществуват и терени с 
неизяснена собственост, 
което пречи да развием 
определени идеи към по-
добри решения за хората.

Същевременно се гор-
дея и с парка „Гео Милев”, 
който в последните шест 
години наистина се пре-
върна в едно ново зелено 
сърце на столицата, и 
вече изглежда по начина, 
по който ние го виждахме 
в мечтите си. С чудес-
но строително изпълне-
ние на алейните мрежи, 
с функционални детски и 
спортни площадки. Сигур-
но сте видели площадката 
за фитнес на открито… 
За нея наистина получи-
хме много благодарности 
и от хората, които живе-
ят наоколо, а и от софиян-
ци от другите райони. Тук 
искам да подчертая (за-

щото имаше спекулации), 
че цялостното изграж-
дане на съоръженията в 
парка, а и не само в него, 
премина и преминава при 
строго спазване на зако-
новите разпоредби, от-
крито и честно. Впрочем 
такъв фитнес построих-
ме и в парка „Слатинска 
река“, а в кв. „Робов дол”  
направихме кът за въз-
растните хора. 

Предстои и строител-
ството на „Замъка” – дър-
вения детски комплекс, 
дарение от едрия бизнес 
на района в парка „Гео Ми-
лев”. Водихме разговори с 
Българската асоциация на 
голфърите и ще направим 
едно мини голф игрище…

Да преминем на те-
мата за образовател-
ната инфраструктура 
- гимназиите, началните 
училища, читалищата. 
Всичко това също е ваша 
грижа? 

Тук осъществяваме 
идеи, продиктувани от 
общата ни грижа за въз-
питанието и отглежда-
нето на подрастващите. 
На нашата територия са 
много училища – по култу-
ра, частни, Консервато-
рията, по танци и балет, 
и всичко това дава отра-
жение за продължаване и 
утвърждаване през годи-
ните на едни богати кул-
турни традиции и програ-
ми. В две от училищата 
построихме нещо нетра-
диционно за България – 
скуош зали, и те веднага 
станаха любимо място за 
игри  и отдих. 

Изградихме и нашия 
Общностен център за 
деца със специални по-
требности - болни или из-
оставащи в развитието 
си. Там има  възможност 
за обучение и на техните 
родители от специален 
екип – педагози и соци-
ални работници, лекари 
и психолози. Центърът 
беше построен със 100% 
финансиране от Светов-
ната банка. Паркът  „Гео Милев”

Църквата 
„Св. Троица”

Снимки авторът
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Контрактът е за 6,2 млн. лв. 

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Строителната компа-
ния ЕКСА АД е избрана за 
изпълнител на проекта за 
реставрация и консервация 
на двореца Евксиноград 
край Варна. Възложител 
е Министерският съвет. 
Финансирането е по ОП 
„Регионално развитие“, 
а договорът е за близо 
6,2 млн. лв. С тези пари до 
декември 2014 г. трябва да 

бъде направена реставра-
ция на двореца, както и на 
другите две сгради до него 
– АТЦ и царската конюшня 
„Щал”. Средства ще оти-
дат и за консервация на 
археологически разкопки в 
крепостта Кастрици.

Реконструкцията на 
двореца ще се прави по 
оригиналния проект на 
виенския архитект Вик-
тор Румпелмайер, който 
проектира сградата в да-
лечната 1882 г. Идеята 
предвижда реставриране 

и експониране на палата с 
неговата основна функция 
и вид – царска резиденция, 
като музейно здание екс-
понат.

Сградата, построена 
за лятна резиденция на 
княз Александър Батенберг 
през 1885 г., е пред разруха. 
Пари за възстановяването 
й бяха осигурени по Опера-
тивната програма „Регио-
нално развитие“ още през 
2012 г., но през юли м.г. с 
риск да загуби финансира-
нето Министерският съ-

вет прекрати първия търг 
за изпълнител с аргумен-
та, че само един кандидат 
покрил изискванията.

Така в началото на т.г. 
бе обявена нова процедура 
и на 22 май от „Дондуков” 1 

подписаха договор с избра-
ния изпълнител ЕКСА АД. 
Това е същата фирма, коя-
то беше класирана на пър-
во място и в първия търг. 
Срокът за изпълнение е 
300 дни.

ЕКСА работи и по дру-
га поръчка в Евксиноград, 
но заедно с обединението 
„Пътстрой Бургас”. Тя е за 
парка, възложена е година 
по-рано и е за малко над 
2 млн. лв. 

Четири обединения и 
една компания кандидат-
стват за строителство-
то на многофункционал-
ната спортна зала „Арена 
Бургас”. Потенциалните 
изпълнители са сред най-
големите компании в бран-
ша. „Главболгарстрой” е 
единствената компания, 
която кандидатства са-
мостоятелно за изгражда-
нето на обекта. В консор-
циум „Дворана”, който е 
учреден преди месец, воде-
ща е „Водстрой 98”, участ-
ват още „Понстройинжене-
ринг” и „Билдникс”. 

Третият кандидат е 
обединение „Анхело Бургас 
2014” с водеща фирма Euro 
Alliance. В дружеството 
влиза и софийската фирма 
„Буларт”.

Друг участник в об-
ществената поръчка е 
„Обединение Арена Бургас 
2014”, в което влизат „Те-
лекомплект” АД, „Строй-
комерс”, „Макс ковъринг” и 
„Тилев архитекти” – проек-
танти на спортната зала 

„Арена Армеец” в София. 
Последният потенциален 
строител е консорциум 
„Кордеел АТМ Арена” меж-
ду строителната компания 
„Кордеел България” (дъщер-
но дружество на белгий-
ската компания) и архите-
ктурното студио АТМ. 

Проектът е  с  ин -
дикативна  стойност 
32 млн. лв., като изграж-
дането ще бъде поетап-
но. Общината за момента 
има осигурено финансира-
не в размер на 5 млн. лв. 
по Публичната инвести-
ционна програма „Растеж 

и устойчиво развитие на 
регионите”. С тях ще бъде 
изготвен работен проект 
и ще се построят призем-
ният и първият етаж.

Залата се очаква да 
бъде готова в края на 
2016 г. Предстои комиси-
ята да разгледа техни-
ческите предложения на 
участниците и да бъдат 
обявени и оферираните 
цени. Предложената стой-
ност ще играе най-малка 
роля в класирането, тъй 
като е с тежест 30%, а 
най-голямо значение има 
идейното решение и из-

пълнението му – 60%. За 
срока на работа ще се да-
ват 10%. 

Залата ще се намира 
в комплекс „Изгрев” вър-
ху бивш военен терен от 
близо 47 дка. Обектът ще 
бъде с капацитет от 6500 
места и ще осигурява ус-
ловия за провеждането на 
различни видове местни, 
национални и международ-
ни състезания. Ще бъдат 
изградени и тренировъчен 
блок, зали за конференции, 
кабини за превод на със-
тезанията и площи за об-
ществено обслужване. 

Парк, площад, градина и 
булевард ще се строят и ре-
монтират в Монтана. Про-
ектът е по ОПРР за осигу-
ряване на зелена и достъпна 
среда. Стойността му е 4,47 
млн. лв. 

Миналата седмица бе по-
дписан договор с три фирми 
– изпълнители на четирите 
обекта. Това са сдружение 
„Инфра ГБС Монтана 2013”, 
обединение „ПСИ Монтана 
2013” и ДЗЗД „Обединение 
Монтана 2013”. 

До май следващата го-
дина трябва да приключи из-
граждането на новия парк, който ще се 
нарича „Свети Дух”, и реконструкцията 

на Слънчевата градина, на пл. „Алеко Кон-
стантинов” и на бул. „Парта”.

3,9 млн. лв. заем от 
ФЛАГ иска кметът на Бан-
ско. Средствата са нужни 
на общината за мостово 
финансиране на работа-
та по водния цикъл, която 
върви в момента. „Парите 
ще осигурят възможност 
общината да извърши без-
проблемно и регулярно меж-
динни плащания с изпълни-
телите в съответствие с 
графика за реализацията 
на обекта, а съфинансира-
нето е процент от общия 
обем на проекта.

Понастоящем един-
ственият възможен на-
чин за набавяне на ресурс 
за оборотно финансиране 
на разходите е кредит 

от Фонда за органите на 
местното самоуправле-
ние“, обяснява кметът 
Георги Икономов. Той кани 
гражданите на публично 
обсъждане на решението 
за дългосрочния заем.

Стойността на проек-
та е 89 млн. лв., от които 
безвъзмездната финан-
сова помощ е 86 млн. лв. 

В рамките на проекта се 
работи по реконструкция 
на 34 км канализационна 
и 11 км водоснабдителна 
мрежа, изграждане на нови 
19,67 км канализация и 3 км 
водопроводи мрежа, стро-
еж на пречиствателна 
станция за отпадни води 
(ПСОВ), мост и път, коре-
кция на р. Глазне.

Община Сунгурларе търси изпълнители за рехаби-
литацията на 6 пътни участъка с обща дължина от 
25 км. По предварителни оценки строителните работи 
ще струват 4,8 млн. лв., като средствата са осигу-
рени по Програмата за развитие на селските райони. 
Срокът за завършване е 15 юни 2015 г. 

Минималните финансови изисквания към компаниите 
са наличието на общ оборот от поне 12 млн. лв. без ДДС 
и изпълнени строителни договори за минимум 4 млн. лв. 
за последните 3 години. Изискват и най-малко 2 млн. лв. 
собствени средства за финансиране на настоящата 
поръчка. Изборът на изпълнител ще бъде на базата на 
предлаганата цена с тежест 50% и срок за изпълнение 
и гаранционен срок на работите с общо 50%. До 2 юли 
ще станат ясни потенциалните кандидати. 

С първа копка започна реалното строителство на 
интегрирания воден проект на Раднево. Проектът е на 
обща стойност 38 млн. лв. и се финансира от Опера-
тивна програма „Околна среда” 2007 – 2013 г. Кметът 
д-р Юлиан Илчев заяви, че обектът ще създаде условия 
за нови инвестиции. „Той е подготвян в продължение 
на три правителства от 2006 г. насам. Убеден съм, че 
ще съумеем в срок да го завършим. Искам да поднеса 
своите извинения към всички граждани за временното 
неудобство, което ще се създаде в хода на работата“, 
каза д-р Илчев. Предвидено е да се извърши работно 
проектиране и изграждане на нова пречиствателна 
станция за отпадни води, рехабилитация и подобрява-
не на 17 км от водоснабдителната и канализационната 
мрежа, както и строителството на две нови помпени 
станции в кварталите „Тарова махала“ и „Гипсово“.
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Настоящият законопроект е под редакцията на колектив 
с ръководител доц. д-р арх. Б. Борисов

Забележка: Настоящият текст на 
този законопроект е предварителна 
принципна редакция. Той ще бъде допъл-
нително редактиран и синхронизиран с 

цялата нормативна система в Републи-
ка България за нуждите на окончателно 
завършен материал, готов за внасяне в 
компетентните органи, след като бъ-

дат извършени изменения, допълнения 
и корек ции, отчитащи становищата и 
мненията от предстоящите негови об-
съждания.

За улеснение на някои места в текста 
се прилагат съкращенията вместо ця-
лостните наименования на отделни ви-
дове документи или органи за управление.

ЧАСТ ПЪРВА 
ОСНОВИ НА ГРАДОУСТРОЙСТВОТО

ГЛАВА ПЪРВА. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

ГЛАВА ВТОРА. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И УСТРОЙСТВО НА ПОЗЕМЛЕНИТЕ ИМОТИ
Раздел I. Общи изисквания 
Раздел II. Урегулиране и застрояване на териториите и поземлените 
имоти
Раздел III. Видове застрояване, параметри на застрояване
Раздел IV. Правила и нормативи за застрояване и отклонения от тях
Раздел V. Сгради на основното застрояване. Жилищните сгради и жи-
лищата
Раздел VI. Допълващо застрояване, огради
Раздел VII. Временни строежи
Раздел VIII. Преместваеми обекти и елементи на градското обзавеж-
дане
Раздел IX. Застрояване в неурегулирани територии
Раздел X. Устройство на озеленени територии

ГЛАВА ТРЕТА. МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКАТА 
      ИНФРАСТРУКТУРА

Раздел I. Общи изисквания към елементите на техническата инфра-
структура
Раздел II. Транспортна инфраструктура
Раздел III. Водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения
Раздел IV. Енергоснабдителни и електронни съобщителни мрежи и  
съоръжения
Раздел V. Мониторинг и противодействие на свлачищните, ерозион-
ните и абразионните процеси
Раздел VI. Съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци
Раздел VII. Газоснабдяване

ЧАСТ ВТОРА 
ГРАДОУСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА. ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ
Раздел I. Общи положения
Раздел II. Общи устройствени планове на общини и общи градоустрой-
ствени планове
Раздел III. Подробни устройствени планове

ГЛАВА ПЕТА. СЪЗДАВАНЕ, ОДОБРЯВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА 
     ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИТЕ ПЛАНОВЕ

Раздел I. Информационна и техническа основа на градоустройстве-
ните планове

Раздел II. Създаване, обявяване и одобряване на устройствените пла-
нове. Опростена процедура
Раздел III. Условия и ред за изменение на градоустройствените планове

ГЛАВА ШЕСТА. СПЕЦИФИЧНО ГРАДОУСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ НА 
      ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Раздел I. Oбщи положения
Раздел II. Централната градска част. Зелената система
Раздел III. Прилагане на Общия градоустройствен план на Столичната 
община 

ГЛАВА СЕДМА. СПЕЦИФИЧНО ГРАДОУСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ НА 
           ТЕРИТОРИЯТА НА ЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ

Раздел I. Oбщи положения
Раздел II. Крайбрежна плажна ивица. Ползване
Раздел III. Зони за териториалноустройствена защита
Раздел IV. Устройство на крайбрежието

ЧАСТ ТРЕТА 
РЕЖИМ И ОГРАНИЧЕНИЕ НА ВЕЩНИ ПРАВА. 
ОТЧУЖДАВАНЕ И ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ

ГЛАВА ОСМА. УЧРЕДЯВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВО НА СТРОЕЖ

ГЛАВА ДЕВЕТА. ВРЕМЕННИ ПЪТИЩА. ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП
Раздел I. Временни пътища
Раздел II. Преминаване през чужди поземлени имоти. Прокарване на 
отклонения от мрежи и съоръжения през чужди недвижими имоти

ГЛАВА ДЕСЕТА. СТРОИТЕЛНА ЗАБРАНА. ПРАВО НА ДЪРЖАВАТА И 
      ОБЩИНАТА НА ПЪРВИ КУПУВАЧ

ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРИДОБИВАНЕ 
      И ДЕЛБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА. ОТЧУЖДАВАНЕ И ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ
Раздел I. Условия за принудително отчуждаване и обезщетяване
Раздел II. Обезщетяване при други случаи

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА
КОНТРОЛ ВЪРХУ ГРАДОУСТРОЙСТВОТО

ГЛАВА ТРИНАДЕСЕТА. ОСПОРВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ 
      АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ

ГЛАВА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА. АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА 
     ОТГОВОРНОСТ

ЧАСТ ПЪРВА

ОСНОВИ НА 
ГРАДОУСТРОЙСТВОТО

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
И ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 1. (1) Този закон уреж-
да обществените отношения, 
свързани с градоустройството 
в Република България, и определя 
ограниченията върху собстве-
ността за градоустройствени-
те цели.

(2 )  Градоустройството 
трябва да гарантира едно дъл-
готрайно градоустройствено 
развитие, което да приведе в 
съзвучие социалните и икономи-
ческите изисквания и изисква-
нията на градоустройството 
за опазване на околната среда, 
с отговорността пред бъдещи-
те поколения и с едно социално 
справедливо използване на тери-

ториите и поземлените имоти 
за благото на общността. То 
трябва да допринася за осигу-
ряване на една хуманна околна 
среда, за опазване и развитие 
на природосъобразните условия 
за живот, да стимулира опаз-
ването на климата и приспо-
собяването към климатичните 
условия, също в развитието на 
населените места и извън тях, 
както и да запазва и развива 
градоустройствения облик и ар-
хитектурния образ на мястото 
и ландшафта в аспекта на стро-
ителната култура и на култур-
но-историческите ценности. 

(3) Целите и задачите на 
градоустройството и на градо-
устройственото планиране е да 
подготви, направлява и коорди-
нира строително-инвестицион-
ното и друг вид ползване на по-
землените имоти в общината в 
съответствие на предходните 
алинеи, с документите по ЗТУРР 
и по реда на този закон.

Чл. 2. (1) Министерският 
съвет определя основните на-
соки и принципи на политиката 
по градоустройство в съответ-
ствие с НСТУРР по ЗТУРР и при-
ема решения за финансиране на 
конкретни дейности по градоу-
стройството на територията.

(2) 1. Министерският съвет 
приема правилник за приложение 
на закона (ППЗ).

2. В правилника се регла-
ментират правилата и норма-
тивите за устройство на от-
делните видове територии и 
устройствени зони, вкл. тези на 
Столичната община и на Черно-
морското крайбрежие, обемът и 
съдържанието, вкл. графичното 
оформяне на градоустройстве-
ните планове, редът и правила-
та за обществените обсъжда-
ния при прилагане на настоящия 
закон, функциите и устройство-
то на специализирани звена за 
изпълнение на функциите и за-
дачите по този закон, информа-

ционното обезпечаване на гра-
доустройственото планиране и 
други аспекти по прилагане на 
закона.

Чл. 3. (1) Министърът на 
регионалното развитие ръко-
води и контролира осъщест-
вяването на държавната поли-
тика по градоустройството, 
дейността на централните 
и териториалните органи на 
изпълнителна власт в този 
сектор, контролира органите 
на местното самоуправление 
и местната администрация, 
извършва методическо ръко-
водство и упражнява контрол 
върху цялостната дейност по 
градоустройството. 

(2) 1. За нуждите на дър-
жавната експертиза по градо-
устройство министърът на ре-
гионалното развитие назначава 
Национален експертен съвет по 
чл. 22, ал. 2 на ЗТУРР и организи-
ра неговата работа. 

2. Министърът на регионал-
ното развитие по предложение и 
съгласувано с министъра на от-
браната, министъра на вътреш-
ните работи и председателя на 
Държавна агенция „Национална 
сигурност” назначава специа-
лизирани експертни съвети по 
градоустройство, които раз-
глеждат градоустройствените 
планове за специалните обекти, 
свързани с отбраната и сигур-
ността на страната. 

Чл. 4. (1) Областният упра-
вител провежда държавната по-
литика за градоустройството в 
съответната област.

(2) 1. В зависимост от ус-
тройствените цели и задачи 
от областно ниво областният 
управител назначава областен 
експертен съвет по градоу-
стройство и организира него-
вата дейност за изпълнение на 
функциите, предоставени му с 
този закон. 

СЪДЪРЖАНИЕ
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2. Съставът на областния 
експертен съвет се определя 
според характера на разглежда-
ния проект, като в него задъл-
жително се включват предста-
вители на КАБ, КИИП и КСБ.

(3) Областният управител 
организира поддържането на 
архив и регистър на издадените 
от него актове и документите 
по тях, съгласно правомощията 
му по този закон.

Чл. 5. (1) Общинските съве-
ти и кметовете на общините в 
рамките на предоставената им 
компетентност определят по-
литиката и осъществяват дей-
ностите по градоустройство-
то на съответната община.

(2) В общините и в райони-
те на Столичната община и на 
градовете с районно деление 
в зависимост от големината 
на съответната община се 
назначават главни архитекти 
(експерт по градоустройство – 
архитекти с магистърска обра-
зователна степен, отговарящи 
на редица условия) по служебно 
правоотношение въз основа на 
конкурс. В конкурсната коми-
сия задължително се включват 
представители на Камарата на 
архитектите в България и на 
Съюза на архитектите в Бълга-
рия. Броят на представителите 
на Камарата на архитектите в 
България и на Съюза на архитек-
тите в България не може да 
бъде по-малък от една трета 
от общия брой на членовете на 
комисията. За главни архитекти 
се назначават лица с придобита 
пълна проектантска правоспо-
собност, членове на Камарата 
на архитектите в България. 
За времето на осъществяване 
на правомощията си главните 
архитекти не могат да бъдат 
изпълнители на дейности по до-
говори за проектиране, за които 
се изисква пълна проектантска 
правоспособност.

(3) Главният архитект ръко-
води, координира и контролира 
дейностите по градоустрой-
ственото планиране на съот-
ветната територия, координи-
ра и контролира дейността на 
звената по ал. 6 и издава адми-
нистративни актове съобразно 
правомощията, предоставени 
му по този закон. Главният архи-
тект на общината координира и 
контролира дейността на глав-
ните архитекти на райони.

(4) Кметът на общината 
(района) назначава общински 
(районен) експертен съвет по 
градоустройство. В състава на 
експертния съвет задължител-
но се включват представители 
на КИИП, КАБ и САБ.

(5) Кметът на общината 
организира поддържането на 
публичен архив на действащи-
те градоустройствени планове, 
вкл. регистър на всички решения 
и документи за изработване, 
съгласуване, обсъждане, експер-
тизиране и одобряване на гра-
доустройствените планове и 
на измененията им.

(6) В структурата на общин-
ската и районната администра-
ция се създават специализирани 
звена за изпълнение на функции-
те и задачите по този закон, съ-
гласно правилника за приложение 
на закона. 

(7) Министърът на регионал-
ното развитие, министърът на 
инвестиционното проектиране 
и областните управители из-
пращат за съхранение в архива 
на общината копия от влезлите 
в сила актове, издадени от тях 
в обхвата на правомощията им 
по този закон, за обекти на те-
риторията на съответната об-
щина. Министърът на вътреш-

ните работи, министърът на 
отбраната и председателят 
на Държавна агенция „Нацио-
нална сигурност” предоставят 
информация на общините за 
специалните обекти, свързани 
с отбраната и сигурността на 
страната, по реда на Закона за 
защита на класифицираната ин-
формация.

Чл. 6. (1) Националният екс-
пертен съвет по териториално 
устройство и регионално разви-
тие, областните и общинските 
(районните) експертни съвети 
по градоустройство извършват 
консултативна и експертна дей-
ност.

(2) В състава на експертни-
те съвети по ал. 1 се включват 
и специалисти извън админи-
страцията, към която са съз-
дадени, като задължително се 
включват членове на КИИП, КАБ 
и САБ.

(3) За работата на експерт-
ните съвети по ал. 1 се пред-
виждат средства по съответ-
ните бюджети.

(4) В състава на експертния 
съвет се включват и предста-
вители на специализираните 
контролни и съгласувателни ор-
гани, когато тяхното станови-
ще, решение или разрешение се 
изисква по закон.

(5) Националният експертен 
съвет по териториално устрой-
ство и регионално развитие:

1. приема или съгласува про-
екти за градоустройствени пла-
нове, внесени за разглеждане по 
реда на този закон;

2. изпълнява и други екс-
пертни дейности, възложени му 
от министъра на регионалното 
развитие.

(6) Условията и редът за ра-
бота на експертните съвети се 
уреждат с правилника за прило-
жение на закона.

ГЛАВА ВТОРА
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 
И УСТРОЙСТВО 
НА ПОЗЕМЛЕНИТЕ ИМОТИ

Раздел I
Общи изисквания 

Чл. 7. (1) Изискванията към 
градоустройството се опреде-
лят с градоустройствени пла-
нове в съответствие с този 
закон. 

(2) Общото и конкретното 
предназначение на поземлени-
те имоти е в съответствие с 
основното и преобладаващото 
предназначение на територии-
те, в които попадат, определено 
със системата от документи за 
стратегическо планиране и про-
грамиране на териториалното 
устройство и регионалното 
развитие по ЗТУРР.

(3) Общото предназначение 
на поземлените имоти се опре-
деля с предвижданията на ОУПО 
и ОГП, а за поземлените имоти 
в тези населени места, за които 
не се изработва ОУПО и ОГП, се 
определя с ПУП и може да бъде:

1. в урбанизирани терито-
рии или в отделни поземлени 
имоти извън тях – за жилищни, 
обществено обслужващи, произ-
водствени, складови, курортни, 
вилни, спортни и развлекателни 
функции, за отдих, за озеленява-
не, за декоративни водни систе-
ми (каскади, плавателни канали 
и др.), за движение и транспорт, 
вкл. за велосипедни алеи и за 
движение на хора с увреждания, 
за техническа инфраструктура, 
за специални обекти и др.;

2. в земеделски територии 
– за обработваеми земи (ниви, 

овощни и зеленчукови градини, 
лозя, ливади и др.) и необработ-
ваеми земи (пасища, скатове, 
дерета, оврази и др.);

3. в горски територии – за 
гори (дървопроизводителни гори, 
защитни гори, рекреационни 
гори и др.) и горски земи (поляни, 
земи, заети от храсти, скали и 
др.);

4. в нарушени територии – за 
възстановяване и рекултивация 
на кариери, рудници, насипища, 
хвостохранилища, депа за отпа-
дъци, свлачища, срутища и др.;

5. в територии, заети от 
води и водни обекти – за въ-
трешните морски води и тери-
ториалното море, българския 
участък на река Дунав, реките, 
езерата и язовирите; 

6. в територии на техниче-
ската инфраструктура:

– за транспортно-комуника-
ционна инфраструктура, в т.ч. 
републикански и местни пътища 
и съоръжения и улична мрежа в 
населените места, железопътна 
инфраструктура, пристанища, 
летища и др.;

– за инженерна инфраструк-
тура.

(4) 1. Освен общото предназ-
начение на поземлените имо-
ти по предходната алинея те 
допълнително могат да имат 
и специфично предназначение 
като защитени територии, оп-
ределени със закон.

2. Специфичното предназна-
чение в защитени територии 
е за природозащита (природни 
резервати, национални паркове, 
природни забележителности, 
поддържани резервати, природни 
паркове, защитени местности, 
плажове, дюни, водоизточници 
със санитарно-охранителните 
им зони, водни площи, влажни 
зони, защитени крайбрежни 
ивици) и за опазване на обек-
тите на недвижимо културно 
наследство (археологически 
резервати, отделни квартали 
или поземлени имоти в населени 
места с културно-историческо, 
етнографско или архитектурно 
значение).

Чл. 8. Конкретното предназ-
начение на поземлените имоти 
се определя с подробния устрой-
ствен план, съгласно правилника 
за приложение на закона.

Чл. 9. В територии без гра-
доустройствени планове пред-
назначението на поземлените 
имоти до влизането в сила на 
плановете се определя от фак-
тическото им използване, освен 
ако използването противоречи 
на закон. 

Чл. 10. Промяната на пред-
назначението на поземлени имо-
ти с цел застрояване се извърш-
ва въз основа на влязъл в сила 
подробен устройствен план при 
условията и по реда на този за-
кон.

Чл. 11. За осигуряване на 
целесъобразно устройство по-
землените имоти могат да се 
групират в територии и устрой-
ствени зони, които се опреде-
лят с градоустройствените и 
подробните устройствени пла-
нове и в съответствие с ППЗ.

Чл. 12. (1) Застрояване по 
смисъла на този закон е разпо-
лагането и изграждането на 
сгради, постройки, мрежи и съ-
оръжения в поземлените имоти.

(2) Застрояване се допуска 
само ако е предвидено с влязъл 
в сила подробен устройствен 
план и след промяна на предназ-
начението на земята, когато 
това се изисква по реда на спе-

циален закон.
(3) Без промяна на предназ-

начението на поземлените имо-
ти в земеделски, горски и за-
щитени територии се допуска 
застрояване на обекти, чиито 
функции са съвместими с общо-
то предназначение на имотите, 
при спазване на действащата 
нормативна уредба и въз основа 
на подробен устройствен план 
или виза за проектиране, изда-
дена от главния архитект на 
общината, съгласно ППЗ.

Чл. 13. (1) Държавните пра-
вила и нормативите за устрой-
ство на отделните видове те-
ритории и устройствени зони се 
регламентират с ППЗ.

(2) Специфични правила и 
нормативи, с които се допус-
кат отклонения от правилата и 
нормативите по ал. 1, може да 
се създават към общите и под-
робните устройствени планове 
за територии или части от тях:

1. с особена териториално-
устройствена и градоустрой-
ствена защита и с режим на 
превантивна устройствена за-
щита за нуждите на опазването 
на околната среда и водите и на 
недвижимото културно наслед-
ство;

2. предназначени за ниско 
жилищно застрояване в населе-
ни места със сложни теренни и 
геоложки условия и/или за ниско 
застрояване със социални жили-
ща;

3. за специални обекти, свър-
зани с отбраната и сигурност-
та на страната.

(3) Специфичните правила 
и нормативи по ал. 2 се прие-
мат от Националния експертен 
съвет по териториално ус-
тройство и регионално разви-
тие по предложение на органа, 
компетентен да одобри плана. 
Решенията на съвета се ут-
върждават от министъра на 
регионалното развитие. Специ-
фичните правила и нормативи 
се одобряват от компетентния 
орган едновременно с одобрява-
нето на плана и са неразделна 
част от него.

(4) Специфичните правила 
и нормативи за устройство на 
територии, върху които се пред-
вижда изграждане на специални 
обекти, свързани с отбраната 
и сигурността на страната, се 
приемат от специализираните 
експертни съвети, одобряват се 
едновременно с устройствения 
план по реда на този закон и са 
неразделна част от него.

(5) С оглед поддържане на 
природното равновесие и допус-
тимото натоварване на тери-
ториите застрояването върху 
тях се осъществява в съответ-
ствие с нормативи за необходи-
мата земя, съгласно ППЗ.

(6) За защитени територии 
за опазване на недвижимото 
културно наследство специ-
фични правила и нормативи към 
градоустройствените планове 
се изискват, ако при съгласува-
нето на заданието за проекти-
ране на градоустройствен план 
по реда на този закон министъ-
рът на културата е определил 
задължителни изисквания от-
носно градоустройственото, 
архитектурното и стиловото 
изграждане на предвиденото с 
плана застрояване за отделни 
територии, за група или за от-
делен поземлен имот, попадащи 
в границите на единични или на 
групови недвижими културни 
ценности или в техните охра-
нителни зони, които налагат 
допускане на отклонения от 
правилата и нормативите, ус-
тановени с ППЗ.

Раздел II
Урегулиране и застрояване
на териториите 
и поземлените имоти

Чл. 14. (1) С подробните ус-
тройствени планове се урегули-
рат улици, както и квартали и 
поземлени имоти за застроява-
не и за други нужди без застро-
яване.

(2) Улиците и кварталите се 
урегулират с улични регулацион-
ни линии.

(3) Поземлените имоти се 
урегулират с:

1. улични регулационни линии, 
които определят границата с 
прилежащата улица (лице на 
имота);

2. вътрешни регулационни 
линии, които определят граници-
те със съседните имоти (стра-
нични и към дъното на имота), 
при условията на чл. 16 или 17.

(4) Урегулираните поземлени 
имоти имат задължително лице 
(изход) към улица, към път или по 
изключение към алея в парк.

(5) В урегулираните с под-
робен устройствен план по-
землени имоти регулационните 
линии по ал. 3 стават граници 
на имотите, когато подробни-
ят устройствен план е приложен 
по отношение на регулацията. 
По смисъла на тази алинея след 
прилагане на регулационния 
план по отношение на поземле-
ните имоти се прилагат специ-
фичните разпоредби на ЗКИР и 
дворищната регулация отпада, 
съгласно правилата и нормите 
в ППЗ. 

Чл. 15. (1) С подробен ус-
тройствен план по чл. 16 или 
по чл. 17 се урегулират само 
поземлени имоти, които не са 
били урегулирани с предишен 
подробен устройствен план 
или регулацията не е била при-
ложена. Урегулираните веднъж 
поземлени имоти не подлежат 
на последващо урегулиране ос-
вен в предвидените в този закон 
случаи. Изискванията на тази 
алинея се прилагат и при ПУП – 
план за регулация и застрояване 
за преструктуриране на жилищ-
ния комплекс в обхват най-малко 
територията на един квартал с 
комплексно застрояване.

(2) С последващ подробен 
устройствен план могат да се 
урегулират само улици и кварта-
ли, без да се променят граници-
те между поземлените имоти, 
освен в случаите по ал. 3, 4 и 5.

(3) 1. Границите на урегулира-
ни поземлени имоти могат да се 
променят само със съгласието 
на собствениците им, изразено 
със заявление и предварителен 
договор за прехвърляне на соб-
ственост с нотариално завере-
ни подписи.

2. Когато се променят гра-
ници на урегулирани поземлени 
имоти – държавна собственост, 
договорът по ал. 3 се сключва по 
пазарни цени от областния уп-
равител в писмена форма след 
решение на областния експер-
тен съвет.

3. Когато се променят гра-
ници на урегулирани поземлени 
имоти – общинска собственост, 
договорът по ал. 3 се сключва по 
пазарни цени от кмета на общи-
ната в писмена форма след ре-
шение на общинския съвет.

(4) Заповедта, с която се 
променят границите между 
урегулирани поземлени имоти 
по реда на ал. 3, влиза в сила с 
издаването й и се съобщава на 
заявителите.

(5) Строителство в урегу-
лирани поземлени имоти, чиито 
граници се променят по реда на 
ал. 3, се разрешава след пред-
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ставяне на съответния оконча-
телен договор.

(6) Строителство в урегу-
лирани поземлени имоти, чиито 
граници се променят по реда 
на ал. 3, не се разрешава, кога-
то в резултат на изменението 
планът за застрояване за съ-
ответните урегулирани позем-
лени имоти е в противоречие 
с действащите устройствени 
правила и нормативи.

(7) Изменение по реда на ал. 
3 се отказва със заповед на кме-
та на общината, когато с про-
екта за изменение се предвижда 
създаване на недопустимо по за-
кон разположение на съществу-
ващи сгради или на разрешени 
строежи.

(8) Изменение по реда на ал. 
3 се отказва със заповед на кме-
та на общината, когато с про-
екта за изменение се предвижда 
създаване на урегулирани позем-
лени имоти с лице и повърхност, 
които са под минимално устано-
вените по закон за определени-
те с плана за застрояване на 
тези имоти характер и начин 
на застрояване.

(9) Влезлите в сила измене-
ния по ал. 3 се администрират 
от Агенцията по геодезия, кар-
тография и кадастър след пред-
ставяне на окончателен договор 
по ал. 3.

Чл. 16. (1) С подробен ус-
тройствен план за територии 
с неурегулирани поземлени имо-
ти, както и за територии с не-
приложена първа регулация по 
предходен устройствен план, 
вкл. в ПУП – план за регулация 
и застрояване за преструкту-
риране на жилищния комплекс в 
обхват най-малко територията 
на един квартал с комплексно за-
строяване, се определят необхо-
димите площи за изграждане на 
обектите на социалната инфра-
структура – публична собстве-
ност на озеленените площи, 
обединени в зелена система, и 
на общите мрежи и съоръжения 
на техническата инфраструк-
тура. За осъществяване на 
тези предвиждания с влизането 
в сила на плана собствениците 
на недвижими имоти прехвърлят 
в полза на общината процентна 
част от площта на имотите си, 
определена с плана, но не повече 
от 25 на сто. Редът и условията 
за възлагане, изработване, про-
цедиране, приемане и прилагане 
на ПУП по настоящата алинея се 
определят с ППЗ.

(2) Подробният устройствен 
план по ал. 1 се изработва на 
базата на кадастрална карта, 
одобрена по реда на Закона за 
кадастъра и имотния регистър.

(3) Лицето и площта на но-
вообразуваните урегулирани 
имоти, конкретното им пред-
назначение, характерът и на-
чинът на застрояването им се 
определят със самия подробен 
устройствен план.

(4) В случаите по ал. 1 на 
всеки собственик на недвижим 
имот общината определя урегу-
лиран имот (имоти) в терито-
риалния обхват на местността 
по ПУП, но не и с точните им 
кадастрални граници и площ. 
Когато имотът попада в раз-
лични устройствени зони, ново-
образуваният урегулиран имот 
се предоставя в зоната, в която 
имотът е имал преобладаващо 
местоположение. Урегулираните 
имоти са с пазарна стойност не 
по-малка от пазарната стой-
ност на имотите преди урегу-
лирането им, което се доказва с 
решение на комисията за оценки 
и обезщетения по реда на този 
закон и на ППЗ.

(5) Собствениците на позем-

лени имоти по ал. 4 придобиват 
собствеността върху новообра-
зуваните с плана урегулирани 
поземлени имоти, а общината 
придобива собствеността вър-
ху отстъпените й части по ал. 1 
от датата на влизане в сила на 
плана. За придобиването на соб-
ствеността на всеки отделен 
урегулиран поземлен имот кме-
тът на общината или упълномо-
щено от него лице издава запо-
вед с точно индивидуализиране 
на имота. В 7-дневен срок от 
влизане в сила на заповедта ко-
пие от нея се изпраща на служ-
бата по вписванията, а копие 
от одобрения план по ал. 1 – на 
Агенцията по геодезия, картог-
рафия и кадастър за служебно 
вписване в имотния регистър и 
нанасяне в кадастъра.

(6) Ипотеките, наложени 
върху поземлените имоти преди 
урегулирането им, преминават 
изцяло върху новосъздадените 
урегулирани поземлени имоти. 
Общината придобива отстъпе-
ните й части от поземлените 
имоти без вещни тежести.

(7) За територии с неурегу-
лирани поземлени имоти, както 
и за територии с неприложена 
първа регулация по предходен ус-
тройствен план по решение на 
общинския съвет, съгласувано с 
МРР, съгласно ППЗ, вместо пла-
нът по ал. 1 може да бъде създа-
ден план за улична регулация и 
имоти за обекти на публичната 
собственост по реда на този 
закон.

Чл. 17. (1) Извън случаите по 
чл. 16 с подробен устройствен 
план за населено място или за 
част от него по изключение и 
след решение на общинския съ-
вет се урегулират неурегулира-
ни дотогава поземлени имоти, 
като вътрешните им регула-
ционни линии съвпадат с имот-
ните граници.

(2) С плана по ал. 1 при спаз-
ване на правилата и нормати-
вите, определени в този закон, 
могат да се урегулират:

1. налични неурегулирани по-
землени имоти с цел образува-
не на повече на брой самосто-
ятелни урегулирани поземлени 
имоти;

2. поземлени имоти, чии-
то размери не отговарят на 
изискванията за ниско жилищ-
но застрояване, свободно или 
свързано в два имота, с цел 
упълномеряването им с части 
от съседни имоти;

3. съседни неурегулирани по-
землени имоти за създаване на 
съсобствени урегулирани позем-
лени имоти.

(3) За случаите по ал. 2 за-
интересуваните собственици 
подават заявление до община-
та, а за случаите по ал. 2, т. 2 
и 3 – и предварителен договор 
за прехвърляне на собственост 
с нотариално заверени подписи. 
Идеалните части на съсобстве-
ниците в образуваните съсоб-
ствени урегулирани поземлени 
имоти се определят със самия 
договор.

(4) Когато с план за регула-
ция по ал. 2, т. 2 и 3, се засягат 
поземлени имоти – държавна 
собственост, договорът по ал. 
3 се сключва по пазарни цени от 
областния управител в писмена 
форма.

(5) Когато с план за регула-
ция по ал. 2, т. 2 и 3, се засягат 
поземлени имоти – общинска 
собственост, договорът по ал. 
3 се сключва по пазарни цени от 
кмета на общината в писмена 
форма.

(6) В случаите по ал. 2, т. 2 
и 3, може да се разрешава стро-
ителство след представяне на 

окончателен договор по ал. 3, 4 
или 5.

(7) Копия от влезлите в сила 
подробни устройствени планове 
се изпращат служебно от общи-
ната на Агенцията по геодезия, 
картография и кадастър. В слу-
чаите по ал. 2, т. 2 и 3, копия 
от влезлите в сила подробни 
устройствени планове се изпра-
щат служебно от общината на 
Агенцията по геодезия, картог-
рафия и кадастър след предста-
вяне на окончателен договор по 
ал. 3, 4 или 5.

Чл. 18. (1) За поземлените 
имоти, урегулирани за застро-
яване с подробен устройствен 
план, се определят:

1. конкретното предназна-
чение, допустимите дейности и 
застрояване;

2. максималната плътност 
на застрояване;

3. максималната интензив-
ност на застрояване;

4. минималната задължител-
но озеленена дворна площ;

5. височина, начин, характер, 
ограничителни и задължителни 
линии на застрояване.

(2) Отделни видове подробни 
устройствени планове могат да 
съдържат и част от показате-
лите по ал. 1, съгласно ППЗ.

Чл. 19. (1) При урегулиране на 
поземлени имоти за ниско нес-
вързано жилищно застрояване 
се спазват следните размери:

1. в градовете – най-малко 14 
м лице и 300 кв. м повърхност;

2. в курортните населени 
места и селищни образувания и 
в курортните зони на населени-
те места – най-малко 16 м лице 
и 500 кв. м повърхност;

3. във вилните зони – най-
малко 18 м лице и 600 кв. м по-
върхност;

4. в селата или частите от 
тях с преобладаващ равнинен 
терен – най-малко 16 м лице и 
500 кв. м повърхност, а при спе-
цифични теренни и стопански 
условия, както и на главни улици 
– най-малко 14 м лице и 300 кв. м 
повърхност;

5. в селата или частите от 
тях с преобладаващ стръмен 
терен – най-малко 12 м лице и 
250 кв. м повърхност.

(2) С решение на общинския 
съвет въз основа на заключение 
на общинския експертен съвет 
се определят селата или части-
те от тях с преобладаващ рав-
нинен или стръмен терен.

(3) Определените в ал. 1 
най-малки размери на урегули-
раните имоти за ниско застро-
яване (лице и повърхност) могат 
да бъдат намалявани най-много 
с една пета в зависимост от 
стопанските, техническите или 
теренните условия или във връз-
ка с положението на заварените 
масивни сгради, когато това не 
влошава условията за целесъо-
бразно застрояване, въз основа 
на заключение на общинския екс-
пертен съвет.

(4) При делба на поземлените 
имоти по ал. 1 реално обособе-
ните части не могат да бъдат с 
размери по-малки от минимално 
определените в ал. 1, намалени 
най-много с 1/5.

(5) При урегулиране на позем-
лени имоти в квартали за средно 
и високо жилищно застрояване, 
за ниско свързано застрояване, 
за застрояване със социални 
жилища или за друго специфично 
застрояване размерите на имо-
тите се определят със самия 
подробен устройствен план, без 
да се спазват нормите по ал. 1.

(6) При урегулиране на позем-
лени имоти в границите на на-
селените места за нежилищно 

застрояване или за други нужди 
без застрояване техните раз-
мери се определят с подробен 
устройствен план съобразно 
санитарно-хигиенните и проти-
вопожарните изисквания и съот-
ветните устройствени правила 
и нормативи.

(7) Очертанията на улици-
те, площадите и на урегулира-
ните имоти и техните разме-
ри, както и застрояването на 
имотите в населени места или 
в техни части с историческо, 
археологическо, етнографско 
или архитектурно значение се 
установяват със самия подро-
бен устройствен план, така че 
да се запазят историческите 
и архитектурните ценности, 
околната среда, характерният 
обемно-пространствен и архи-
тектурно-художествен образ 
и ценната дървесна растител-
ност.

Раздел III
Видове застрояване, 
параметри на застрояване

Чл. 20. (1) Застрояването в 
урегулираните поземлени имоти 
е основно и допълващо.

(2) Основното застрояване 
съответства на конкретното 
предназначение на имотите, 
определено с подробния устрой-
ствен план.

(3 )  Застрояването със 
спомагателни, стопански, об-
служващи и второстепенни 
постройки допълва основното 
застрояване в урегулираните 
поземлени имоти.

Чл. 21. (1) Начинът на за-
строяване в съседни урегулира-
ни поземлени имоти е свободно 
или свързано застрояване.

(2) Сградите на основно-
то застрояване могат да се 
застрояват свързано само на 
страничните имотни граници, 
като калканните стени се по-
криват напълно. Непокриване на 
част от заварена калканна сте-
на може да се допусне при усло-
вия и по ред, определени с пра-
вилата и нормативите по ППЗ, 
когато покриването на калкан-
ната стена води до нарушаване 
на други нормативи за височина 
и разстояния и когато се налага 
съобразяване с други заварени 
специфични дадености.

(3) За защитени територии 
за опазване на недвижимото кул-
турно наследство разпоредбите 
на ал. 2 не се прилагат.

(4) Постройките на допъл-
ващото застрояване могат да 
се застрояват свързано на въ-
трешните имотни граници.

(5) Свързано ниско застро-
яване се допуска при наличие на 
нотариално заверено писмено 
съгласие на собствениците на 
съседните урегулирани поземле-
ни имоти, в които се установява 
свързаното застрояване въз ос-
нова на виза за проектиране по 
закона за строителството.

Чл. 22. (1) В квартали и в 
големи урегулирани поземлени 
имоти застрояването може да 
бъде комплексно с разполагане 
на групи от сгради с различно 
предназначение, свободно сто-
ящи или свързани.

(2) Площите между сградите 
при комплексното застрояване 
се устройват като свободни 
площи с озеленяване, места за 
паркиране или подземни паркин-
ги, алеи и площадки за отдих, 
спорт, детски занимания и др.

(3) В жилищни и курортни 
комплекси комплексното застро-
яване може да се съчетава със 
застрояване в отделни урегули-

рани поземлени имоти.
(4) Ново строителство в 

съществуващите жилищни ком-
плекси се предвижда въз основа 
на подробен устройствен план – 
план за регулация и застрояване 
за преструктуриране на жилищ-
ния комплекс в обхват най-малко 
територията на един квартал 
с комплексно застрояване. Про-
ектите за планове за регулация 
и застрояване за преструкту-
риране на жилищния комплекс 
подлежат на обществено об-
съждане преди внасянето им в 
експертните съвети по градо-
устройство.

(5) При урегулиране на по-
землени имоти в съществува-
щите квартали с комплексно 
застрояване отстоянията 
между новопредвидените сгра-
ди и съществуващите сгради 
се определят по правилата за 
комплексно застрояване. Плът-
ността и интензивността на 
застрояване в такива имоти не 
може да надвишава определени-
те с плана параметри за съот-
ветната устройствена зона при 
спазване на показателите и за 
отделните квартали в зоната. 
Предназначението на терени, 
находящи се в един квартал, не 
може да бъде променяно с цел 
уплътняване на застрояването, 
ако не са постигнати нормати-
вите за зелени площи, определе-
ни в ППЗ.

(6) При преструктуриране на 
квартали с комплексно застро-
яване се определят прилежащи 
площи към съществуващите 
сгради по правилата и нормати-
вите, определени в ППЗ, които 
се урегулират като поземлени 
имоти. Останалата незастро-
ена част от кварталите, в т.ч. 
поземлените имоти, за които не 
се предвижда застрояване, се 
урегулира като озеленена площ 
за широко обществено ползване 
и се вписва в съответния публи-
чен регистър.

Чл. 23. (1) Характерът на 
застрояването се определя в 
зависимост от височината на 
сградите на основното застро-
яване, както следва:

1. ниско застрояване – с ви-
сочина до 10 м;

2. средно застрояване – с ви-
сочина до 15 м;

3. високо застрояване – с ви-
сочина над 15 м.

(2) Във вилните зони застро-
яването е ниско – до 7 м.

Чл. 24. (1) Височината на 
сградата, когато тя е разпо-
ложена на линията на застро-
яване, се определя в абсолютни 
мерки от котата на средното 
ниво на прилежащия терен за съ-
ответната ограждаща стена: 
до котата на пресечната линия 
на фасадната плоскост с по-
кривната плоскост – при сгради 
със стрехи; до котата на горна-
та повърхност на корниза – при 
сгради с корнизи; до котата на 
най-високата точка на ограж-
дащите стени – при сгради без 
корнизи и без стрехи.

(2) Във височината на сгра-
дата не се включва височината 
на подпокривното простран-
ство, ако остава зад равнината, 
проведена под 45 градуса спрямо 
хоризонта от линията на преси-
чане на фасадната плоскост с 
горната повърхност на корни-
за или стрехата, а при сгради 
без корнизи и без стрехи – от 
най-високата точка на ограж-
дащите стени. При ползването 
на тази възможност котата на 
билото не може да превишава с 
повече от 4,5 м котата на кор-
низа, съответно на стрехата 
или на най-високата точка на 
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ограждащите стени.
(3) Височината на сградата 

се приема за равна на допусти-
мата, ако сградата е разполо-
жена в пространството, огра-
ничено от вертикална равнина 
по линията на застрояване с ви-
сочина, равна на допустимата, 
и равнина, проведена от тази 
височина под ъгъл 45 градуса 
спрямо хоризонта. В този слу-
чай котата на билото не може 
да надвишава с повече от 4,5 м 
височината на сградата, опре-
делена при условията на ал. 1.

Чл. 25. Застрояването в уре-
гулирани поземлени имоти се 
определя с външни и вътрешни 
линии на застрояване, до които 
според предвиждането на под-
робния устройствен план мо-
гат (ограничителни линии) или 
задължително (задължителни 
линии) се разполагат сградите 
в приземното им ниво.

Чл. 26. (1) Външната линия 
на застрояване към улиците 
от първостепенната мрежа се 
установява на разстояние от 
уличната регулационна линия, 
както следва: 

1. по улици от първи клас 
(скоростни градски магистра-
ли) – най-малко на 15 м;

2. по улици от втори клас 
(градски магистрали) – най-мал-
ко на 5 м;

3. по улици от трети клас 
(районни артерии) – най-малко 
на 3 м.

(2) Когато към улиците по ал. 
1, т. 2 и 3, има локални платна, 
външната линия на застрояване 
може да съвпада с уличната ре-
гулационна линия.

(3) Допуска се разстоянията 
по ал. 1 да се намаляват в слу-
чаите, когато заварените сгра-
ди се запазват и се включват в 
системата на застрояването 
от подробния устройствен план, 
като линията на застрояване на 
новите сгради се определя от 
строителната линия на заваре-
ните, когато те са преоблада-
ващи.

Чл. 27. (1) Линиите на за-
строяване в урегулирани позем-
лени имоти с лице към две улици 
се определят по правилата на 
всяка от улиците.

(2) В ъгловите урегулирани 
поземлени имоти, когато лини-
ите на застрояване съвпадат 
с уличните регулационни линии 
и по двете улици, в зоната на 
кръстовището линията на за-
строяване трябва да отстъпи 
от пресечната точка на улични-
те регулационни линии на урегу-
лирания имот най-малко на 2 м.

(3) Плътността и интен-
зивността на застрояване не 
се ограничават в ъгловите уре-
гулирани поземлени имоти със 
свързано основно застрояване 
на двете странични регулацион-
ни линии.

(4) Разпоредбата на ал. 3 не 
се прилага, когато урегулирани-
ят поземлен имот има лице към 
две улици, едната от които е 
задънена.

Чл. 28. С подробния устрой-
ствен план може да се определи 
различна дълбочина на застро-
яване за първия надземен етаж 
(с височина, установена от съ-
щия план) и отделно – за основ-
ното застрояване над първия 
надземен етаж, като се спазват 
нормативите за плътност и ин-
тензивност на застрояване и за 
разстояния между сградите.

Чл. 29. Дълбочината на за-
строяване на жилищните сгради 
не се ограничава, ако са спазени 

пределно допустимите норма-
тиви за плътност и интензив-
ност на застрояване, за озеле-
нена площ и за разстояния до 
граници на урегулирани позем-
лени имоти и между сгради при 
условията на чл. 31-35, в следни-
те случаи:

1. при свободно застрояване;
2. при свързано застрояване 

– само в два урегулирани позем-
лени имота.

Чл. 30. (1) В жилищните зони 
със свързано застрояване дъл-
бочината на жилищните сгради 
на основното застрояване над 
първия надземен етаж е най-
много 16 м.

(2) Изключение от правилото 
по ал. 1 се допуска само когато 
урегулираният поземлен имот 
има дълбочина повече от 30 м и 
лице не по-малко от 20 м.

(3) Дълбочината на застро-
яване на нежилищните сгради 
не се ограничава, ако са спазени 
санитарно-хигиенните и проти-
вопожарните изисквания и изис-
кванията на чл. 35, ал. 1.

Раздел IV
Правила и нормативи 
за застрояване и 
отклонения от тях

Чл. 31. (1) При ниско жилищ-
но застрояване нормативите за 
разстоянията на сградите на 
основното застрояване са:

1. до страничната граница 
на урегулирания поземлен имот 
– най-малко 3 м;

2. до границата към дъното 
на урегулирания поземлен имот 
– най-малко 5 м.

(2) При средно и високо жи-
лищно застрояване нормативи-
те за разстоянията на сгради-
те на основното застрояване 
са:

1. до страничната граница 
на урегулирания поземлен имот 
– най-малко една трета от ви-
сочината на сградата;

2. до границата към дъното 
на урегулирания поземлен имот 
– най-малко 6 м.

(3) Нормативите за разсто-
яния по ал. 1 и 2 може да не се 
прилагат, когато вътрешни 
граници на урегулиран имот са 
разположени към река. В тези 
случаи линиите на застрояване 
към реката се определят при 
спазване на санитарно-хигиен-
ните, противопожарните и гео-
защитните изисквания, както и 
на другите правила и нормативи 
за градоустройство.

(4) Разстоянията между две 
жилищни сгради през странична-
та граница на съседни урегули-
рани поземлени имоти е сборът 
от изискващите разстояния на 
всяка от сградите до границата 
между имотите.

(5) Нормативите за разсто-
яния до страничните граници на 
урегулираните поземлени имо-
ти по ал. 1 и 2 се прилагат за 
сгради с дълбочина до 16 м. За 
частта от сградата с по-голя-
ма дълбочина към разстоянията 
до страничните граници на уре-
гулираните поземлени имоти по 
ал. 1 и 2 се добавят 30 на сто 
от увеличената дълбочина над 
16 м. В урегулиран имот с лице 
към две улици разстоянията за 
дълбочината над 16 м се уве-
личават, докато достигнат 
стойност с 2 м по-голяма от 
норматива за разстояние до 
странична граница по ал. 1 и 2.

Чл. 32. (1) Разстоянието 
между жилищните сгради на 
основното застрояване през 
улицата е по-голямо или равно 
на височината на жилищните 

сгради.
(2) Разстоянието между жи-

лищните сгради на основното 
застрояване през дъното на уре-
гулирания поземлен имот е най-
малко един път и половина от 
височината на сградата, разпо-
ложена откъм по-благоприятна-
та посока за ослънчаване. При 
наклонен терен в зависимост 
от посоката на наклона спря-
мо по-благоприятната посока 
разстоянието се увеличава или 
се намалява с разликата между 
средните нива на прилежащия 
терен при двете сгради.

(3) При определяне на раз-
стоянието между сградите по 
ал. 1 и 2 височината на сграда-
та откъм по-благоприятната 
посока се намалява с височина-
та на първия и следващите не-
жилищни етажи на засенчената 
сграда.

Чл. 33. В урегулиран поземлен 
имот за жилищно застрояване с 
повече от една сграда, както 
и при комплексно застрояване, 
разстоянието между сградите 
на основното застрояване се 
определя с ППЗ.

Чл. 34. Във вилните зони 
сградите са на разстояние най-
малко 4 м до страничните гра-
ници и най-малко 6 м до дъното 
на урегулирания поземлен имот. 
Най-малкото разстояние между 
сградите през улицата и през 
дъното на имота се определя по 
реда на чл. 32.

Чл. 35. (1) Разстоянията 
между жилищни и нежилищни 
сгради в съседни урегулирани 
поземлени имоти се определят 
съобразно нормативите за раз-
стояния между жилищни сгради. 
В този случай дълбочината на 
застрояване на нежилищната 
сграда се определя по реда на 
чл. 31, ал. 5. 

(2) Разстоянието на нежи-
лищните сгради до вътрешните 
граници на урегулиран поземлен 
имот при свободно застрояване 
не може да бъде по-малко от 3 м, 
а между тези сгради в урегули-
ран поземлен имот – съобразно 
подробния устройствен план и 
при спазване на санитарно-хи-
гиенните, противопожарните и 
технологическите изисквания.

Чл. 36. (1) За запазване на 
заварени сгради се допуска в ра-
ботните устройствени планове 
фактическото разположение на 
заварените сгради да не отго-
варя на изискващите се разсто-
яния, ако сградите са масивни и 
годни за ползване или са обекти 
на културно-историческото на-
следство по смисъла на Закона 
за културното наследство. В 
тези случаи изискващото се 
разстояние между заварените 
сгради и предвидените с пла-
на сгради в съседните урегу-
лирани поземлени имоти може 
да бъде намалено най-много с 
една трета, като линиите на 
застрояване се установят в съ-
ответствие с разположението 
на заварената сграда.

(2) Въз основа на работен 
устройствен план заварените 
масивни сгради могат да се 
надстрояват заедно с необхо-
димото за това пристрояване, 
като се спазват изискващите 
се най-малки разстояния между 
сградите в съседните урегули-
рани поземлени имоти, без да е 
необходимо да се спазва и изис-
кващото се най-малко разстоя-
ние от сградите до съответ-
ните имотни граници. В този 
случай се допуска разстояние-
то между сградите, вкл. и през 
улица, да се намалява най-много 

с една трета в зависимост от 
положението на заварените ма-
сивни сгради и възможностите 
за застрояване.

(3) При архитектурно-гра-
доустройствено оформяне на 
кварталите със свързано за-
строяване, когато височината 
на сградата трябва да се съо-
брази с височината на заварени-
те сгради, се допуска въз основа 
на работен устройствен план 
разстоянието между съседните 
сгради откъм дъното на урегу-
лирания поземлен имот, както и 
разстоянието между линиите на 
застрояване от двете страни 
на улицата да се намаляват най-
много с една трета.

(4) В случаите по ал. 1-3 по-
големи отклонения от установе-
ните в тях за квартали и улици с 
предимно застроени урегулира-
ни поземлени имоти (50 на сто 
и повече) могат да се допускат 
по предложение на кмета на об-
щината с решение на общинския 
съвет, прието с мнозинство не 
по-малко от две трети от об-
щия брой на съветниците.

(5) Разрешението по ал. 4 
се издава в двумесечен срок от 
постъпване на искането.

Раздел V
Сгради на основното 
застрояване. Жилищните
сгради и жилищата
(Забележка: Разпоредбите 

по настоящия раздел могат да 
се регламентират в ППЗ.)

Чл. 37. (1) Сградите на ос-
новното застрояване се изграж-
дат съобразно предназначение-
то на урегулираните поземлени 
имоти, определено в подробен 
устройствен план.

(2) Сградите на основното 
застрояване по предназначение 
са жилищни, производствени, ку-
рортни, вилни, обществено об-
служващи и др., както и сгради 
със смесено предназначение.

(3) В сградите със смесено 
предназначение помещенията 
и обектите за нежилищни нуж-
ди, свързани с масов достъп на 
външни лица, се разполагат под 
жилищните обекти.

Чл. 38. (1) В надземните 
етажи на жилищна сграда освен 
жилища могат да се изграждат 
и ателиета и кабинети за инди-
видуална творческа дейност, а 
в първия етаж, в полуподземния 
етаж или в подземния етаж – 
гаражи или места за паркиране, 
по изключение трафопостове, 
както и други обекти и съоръ-
жения на техническата инфра-
структура при съблюдаване на 
санитарно-хигиенните, проти-
вопожарните и другите техни-
чески изисквания и на нормите 
за безопасност.

(2) Обекти за стопански и 
обслужващи дейности в ново-
изграждаща се жилищна сграда 
се предвиждат в подземния, в 
полуподземния и в първия етаж, 
ако са осигурени самостоятелни 
входове към тях и са съобразени 
със санитарно-хигиенните, про-
тивопожарните и другите тех-
нически изисквания.

(3) В съществуваща жилищ-
на сграда с режим на етаж-
на собственост се допуска 
преустройство и промяна на 
предназначението на жилищ-
но помещение или на самосто-
ятелно жилище в кабинет за 
здравни нужди, за офис или за 
ателие за индивидуална твор-
ческа дейност, свързани с дос-
тъп на външни лица в сграда-
та, ако обектите се намират 
на първия или на полуподземния 
етаж, преустройството им е 

съобразено със санитарно-хи-
гиенните, противопожарните и 
другите технически изисквания 
и въз основа на изрично писмено 
нотариално заверено съгласие 
на всички собственици на жили-
ща – непосредствени съседи на 
обектите. По изключение може 
да се допусне разполагане на 
посочените обекти и на други 
надземни етажи само въз основа 
на решение на общото събрание 
на собствениците на жилища, 
взето по установения ред, и с 
изрично писмено нотариално за-
верено съгласие на всички соб-
ственици на жилища – непосред-
ствени съседи на обекта.

(4) Съществуващо жилищ-
но помещение или самостоя-
телно жилище на първия етаж 
на жилищна сграда може да се 
преустрои с промяна на пред-
назначението му за магазин или 
за други обслужващи дейности, 
извън тези по ал. 3, при спаз-
ване на санитарно-хигиенните, 
противопожарните и другите 
технически изисквания и ако се 
осигури самостоятелен вход из-
вън входа и общите помещения 
на жилищните етажи. В тези 
случаи се изисква решение на 
общото събрание на собстве-
ниците, взето по установения 
ред, и изрично писмено нотари-
ално заверено съгласие на всич-
ки собственици на жилища – не-
посредствени съседи на обекта.

(5) Помещения и обекти за 
нежилищни нужди, изградени в 
заварена жилищна сграда или в 
нежилищна сграда, могат да се 
преустройват и да променят 
предназначението си по общия 
ред, без да се изисква съгласие-
то на собствениците в етажна-
та собственост, в случай че не 
се допуска наднормено шумово и 
друго замърсяване.

(6) Не се изисква съгласието 
на собствениците в етажната 
собственост при възстановява-
не жилищното предназначение 
на вече преустроени самосто-
ятелни помещения и обекти за 
нежилищни нужди, изградени в 
заварена жилищна сграда.

(7) Към проектите за пре-
устройства по ал .  3-5 за-
дължително се  представя 
мотивирано становище на ин-
женер-конструктор с пълна про-
ектантска правоспособност, 
доказващо, че не се увеличават 
натоварванията, не се засягат 
конструктивни елементи и не се 
намаляват носимоспособност-
та, устойчивостта и дългот-
райността на конструкцията на 
сградата, а когато се налагат 
изменения в конструкцията или 
се увеличават натоварванията, 
се представя и конструктивна 
част към проекта.

(8) В новоизграждащи се 
сгради в режим на етажна соб-
ственост с издадено разре-
шение за строителство след 
влизане в сила на Закона за уп-
равление на етажната собстве-
ност, в които се предвижда са-
мостоятелните обекти да са 
повече от десет, се осигурява 
поне едно общо помещение, кое-
то се използва от собственици-
те и обитателите на сградите 
за битови, спортни и други об-
служващи дейности (помещение 
за събрания, за портиер или ох-
рана; за детски колички, велоси-
педи, мотопеди и мотоциклети; 
за съхраняване на инвентар за 
почистване на сградата и при-
лежащата площ към нея; перал-
ни, сушилни и др.под.), разполо-
жено в партерния или в първия 
етаж.

(9) Не се допуска преустрой-
ство и промяна на предназначе-
нието на обекти по ал. 1-5, ако 
за новите обекти не могат да 
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се осигурят необходимите га-
ражи или места за паркиране в 
съответния поземлен имот.

Чл. 39. (1) При промяна на 
предназначението на част или 
на цяла сграда в жилищни, ку-
рортни или вилни зони, когато 
преустройството е свързано с 
масов достъп на външни лица и 
наднормено за зоната шумово и 
друго замърсяване, освен спаз-
ване на изискванията по чл. 38 
е необходимо и изрично писмено 
нотариално заверено съгласие 
на всички собственици и носи-
тели на ограничени вещни права 
в съседни поземлени имоти.

(2) Промяна на предназна-
чението на сграда или на част 
от сграда – обект на образова-
нието, науката, здравеопазва-
нето или културата, както и на 
спортни обекти и съоръжения 
или на части от тях, може да се 
извърши при условията и по реда 
на този закон само след писме-
но съгласие на съответния ми-
нистър. Отказът се мотивира. 
Непроизнасянето в едномесечен 
срок от постъпването на иска-
нето се смята за мълчаливо съ-
гласие.

(3) В случаите по предходни-
те алинеи промяната на подроб-
ния устройствен план се нанася 
служебно въз основа на заповед 
на кмета на общината, без да се 
провежда процедура по измене-
ние на подробния устройствен 
план.

(4) Не се изисква съгласие на 
заинтересуваните собственици 
и не се провежда процедура по 
изменение на подробния устрой-
ствен план, в случай че нежилищ-
на сграда в жилищна, курортна 
или вилна зона се преустройва 
в жилищна, като промяната се 
отразява по реда на ал. 3.

Чл. 40. (1) Всяко жилище 
трябва да има самостоятелен 
вход, най-малко едно жилищно 
помещение, кухня или кухненски 
бокс и баня-тоалетна, както 
и складово помещение, което 
може да бъде в жилището или 
извън него. Допустимо е поме-
щенията да бъдат простран-
ствено свързани, с изключение 
на тоалетни и бани-тоалетни.

(2) Санитарни помещения 
над жилищно помещение, над 
кухня или килер за хранителни 
продукти се допускат само в 
жилището, което обслужват.

Раздел VI
Допълващо застрояване, 
огради

(Забележка: Разпоредбите 
по настоящия раздел могат да 
се регламентират в ППЗ.)

Чл. 41. (1) Допълващото 
застрояване в урегулирани по-
землени имоти се състои от 
спомагателни, обслужващи, 
стопански и второстепенни 
постройки към сградите на 
основното застрояване и се 
разрешава в съответствие с 
предвижданията на подробния 
устройствен план.

(2) Когато допълващо за-
строяване не е предвидено с 
действащия подробен устрой-
ствен план, то се допуска от 
главния архитект на общината 
с виза за проучване и проекти-
ране по реда на закона за стро-
ителството, ако постройките 
се застрояват свободно или 
допрени до сгради на основно-
то застрояване в урегулира-
ния поземлен имот или свърза-
но с постройки на допълващо 
застрояване само между два 
урегулирани поземлени имота. 

Допуснатото застрояване се 
отразява служебно в дейст-
ващия подробен устройствен 
план.

(3) По реда на ал. 2 не се 
допуска застрояване, с което 
се превишават зададените с 
подробния устройствен план 
устройствени показатели за 
съответния урегулиран позем-
лен имот.

Чл. 42. (1) Постройките на 
допълващото застрояване се 
разполагат свободно или допре-
ни до основното застрояване в 
урегулирания поземлен имот или 
свързано с допълващо застро-
яване в съседен имот.

(2) Постройки на допълващо-
то застрояване, с изключение на 
гаражи, работилници и обекти 
за търговия и услуги, не могат 
да се разполагат на уличната 
регулационна линия или между 
нея и сградите на основното 
застрояване. Постройки на до-
пълващото застрояване могат 
да се изграждат на вътрешна-
та граница на урегулирания по-
землен имот, ако калканните им 
стени покриват калканни стени 
на заварени или новопредвидени 
постройки в съседния урегули-
ран поземлен имот или плътни 
огради.

(3) При свободно разполагане 
постройките на допълващото 
застрояване са с височина до 3,6 
м и на разстояние от вътреш-
ните граници на урегулирания 
поземлен имот най-малко 3 м, а 
когато са с височина до 2,5 м, са 
най-малко на 1,5 м от южната, 
югозападната и югоизточната 
граница към съседния урегулиран 
поземлен имот при отклонение 
от южната посока до 45 граду-
са.

(4) Свободно разположени-
те полуподземни постройки с 
превишение до 1,2 м над приле-
жащия терен се допускат на 
разстояние не по-малко от 1,5 м 
от вътрешната граница на уре-
гулирания поземлен имот.

Чл. 43. (1) За нови сгради 
необходимите гаражи и места 
за паркиране задължително се 
осигуряват в границите на уре-
гулирания поземлен имот.

(2) Изключения от разпоред-
бата по ал. 1 се допускат от 
органа, който следва да издаде 
разрешението за строеж, кога-
то нормативно необходимите 
гаражи и места за паркиране 
не могат да бъдат осигурени в 
границите на урегулирания по-
землен имот поради технически 
или нормативни причини, като: 
размери и/или наклон на урегули-
рания поземлен имот, хидрогео-
ложки условия, санитарно-охра-
нителни зони и др. при условия, 
определени в ППЗ.

Чл. 44. (1) В селата могат 
да се изграждат постройки на 
допълващо застрояване със сел-
скостопанско предназначение 
от всякакъв вид.

(2) В градовете и във вилни-
те зони постройки на допълващо 
застрояване за отглеждане на 
домашни животни могат да се 
изграждат по изключение само 
съобразно единен за зоната ре-
жим на ползване и застрояване, 
приет от съответния общински 
съвет.

(3) Стопанските постройки 
на допълващо застрояване за 
отглеждане на домашни живот-
ни се изграждат с височина до 
5,5 м над прилежащия терен и 
до 8,5 м до най-високата част 
на покрива. В рамките на тези 
височини се допуска обособява-
нето на второ ниво за складови 
нужди.

Чл. 45. Стопанските по-
стройки на допълващо застро-
яване не могат да се разполагат 
на калканна стена на жилищна 
сграда в съседен урегулиран по-
землен имот.

Чл. 46. (1) Второстепенни 
постройки на допълващото за-
строяване (летни кухни и леки 
постройки за отоплителни ма-
териали и инвентар, кладенци, 
чешми, септични ями и временни 
тоалетни) могат да се изграж-
дат в урегулирани поземлени 
имоти за ниско жилищно или за 
вилно застрояване.

(2) Второстепенните по-
стройки на допълващото за-
строяване са с височина до 2,5 
м над прилежащия терен и до 
3 м до най-високата част на 
покрива. Когато постройките 
се разполагат на вътрешната 
граница на урегулирания позем-
лен имот, най-високата част на 
покрива при калканната стена 
може да има височина до 3,6 м.

Чл. 47. (1) Летни кухни се 
разполагат свободно или свърза-
но, без да се спазват изисквани-
ята за разстояния от сградите 
на основното застрояване.

(2) Басейни, кладенци, чеш-
ми, септични ями и временни 
тоалетни се изграждат в уре-
гулирания поземлен имот съо-
бразно техническите и сани-
тарно-хигиенните изисквания 
на разстояние не по-малко от 3 
м от границите на имота.

Чл. 48. (1) Урегулираните 
поземлени имоти могат да се 
ограждат към улицата и към съ-
седните урегулирани поземлени 
имоти.

(2) Кметът на общината по 
предложение на общинския екс-
пертен съвет определя общите 
изисквания към оградите (вид, 
форма, височина, материали и 
др.) съобразно видовете устрой-
ствени зони и територии, офор-
мянето на първостепенната 
улична мрежа и другите публич-
ни пространства, теренните 
особености, предназначението 
на поземлените имоти и в съот-
ветствие с правилата и норма-
тивите към действащите под-
робни устройствени планове.

(3) Оградите към съседните 
урегулирани поземлени имоти се 
разполагат с равни части в два-
та имота. Когато оградата е 
плътна, с височина над 0,6 м, тя 
се допуска въз основа на изрично 
писмено съгласие на собствени-
ците на засегнатите имоти и 
ако разстоянието от оградата 
до жилище в първия етаж на 
сграда в съседния урегулиран 
поземлен имот е по-голямо или 
равно на височината на плътна-
та част на оградата. Допусти-
мо е оградата да се разположи и 
изцяло в имота на възложителя.

(4) При липса на съгласие на 
собственик на засегнат имот 
строителството на плътна 
ограда между съседни имоти с 
височина на плътната част над 
0,6 м се допуска, ако разстоя-
нието от оградата до жилище в 
първия етаж на сграда в съсед-
ния урегулиран поземлен имот е 
по-голямо или равно на височина-
та на плътната част на ограда-
та, като оградата се разполага 
изцяло в имота на възложителя.

(5) Допустимо е оградите да 
бъдат с височина до 2,2 м над 
прилежащия терен. При дениве-
лация на терена между съседни 
урегулирани поземлени имоти 
височината на плътната част 
на оградата се отчита спрямо 
котата на по-ниския прилежащ 
терен.

(6) При денивелация на те-

рена между съседни урегулира-
ни поземлени имоти над 1,5 м 
височината на плътната част 
на оградата е до 0,6 м спрямо 
котата на по-високия прилежащ 
терен.

(7) Към улицата височината 
на плътната част на оградата 
трябва да бъде до 0,6 м.

(8) Извън границите на ур-
банизираните територии и в 
неурегулираните части на насе-
лените места се допуска позем-
лените имоти да се ограждат 
само с леки огради, съобразени 
с изискванията по ал. 2.

(9) Строителството на 
огради в случаите по ал. 3 и 4, 
както и в отклонение от изис-
кванията по ал. 2, 5 и 7, се раз-
решава за обекти на културно-
историческото наследство, а в 
останалите случаи – съобразно 
предназначението на урегули-
рания поземлен имот и с оглед 
осигуряването на архитектурно 
единство, от главния архитект 
на общината въз основа на инди-
видуален архитектурен проект.

Раздел VII
Временни строежи

(Забележка: Разпоредбите 
по настоящия раздел могат да 
се регламентират в ППЗ.)

Чл. 49. (1) Собствениците 
на поземлени имоти, за които с 
подробните устройствени пла-
нове е предвидено изграждане 
на обекти – публична собстве-
ност на държавата и общините, 
имат право да изградят времен-
ни строежи, ако държавата или 
общината:

1. откаже да измени подроб-
ния устройствен план поради 
липса на условията, определени 
в този закон;

2. откаже да изкупи имота 
при условията на този закон или 
в тримесечен срок не отговори 
на направеното предложение за 
продажба.

(2) Освен в случаите по ал. 
1 временни строежи могат да 
се разрешават по реда на този 
раздел в поземлени имоти, за 
които е установен нов начин или 
характер на застрояване.

(3) Строежите по ал. 1 и 2 
се разрешават при условие, че 
не е наложена строителна за-
брана или не се предвижда ново-
то строителство или другите 
мероприятия да започнат през 
следващата една година. От-
чуждаването на временни стро-
ежи се извършва при условията и 
по реда на Закона за държавната 
собственост и на Закона за об-
щинската собственост.

Чл. 50. В случаите по чл. 49 
лицата могат да изградят след-
ните временни строежи:

1. В застроени поземлени 
имоти:

а) едноетажна пристройка 
към законно изградена сграда 
със застроена площ до 40 кв. м; 
ако пристройката е двуетажна, 
тя може да бъде до 30 кв. м на 
всеки етаж;

б) преустройство на таван-
ско помещение вместо пристро-
яване по буква „а”, като се изгра-
ди надзид до 1,5 м и се направят 
капандури независимо от етаж-
ността на сградата;

в) ателие или обект с об-
служващо предназначение при 
спазване на ограниченията по 
буква „а” за застроена площ и 
височина;

г) постройки на допълващо 
застрояване при условията на 
чл. 46;

д) гараж;
е) ограда, съобразена с изис-

кванията по чл. 48, ал. 2.
2. В незастроени поземлени 

имоти:
а) жилищна сграда със за-

строена площ до 60 кв. м на два 
етажа или жилищна сграда на 
един етаж до 80 кв. м;

б) строежи по т. 1, букви „в”, 
„г”, „д” и „е”.

Чл. 51. Временните строежи 
по чл. 50 се разрешават в един 
поземлен имот въз основа на 
виза за проектиране с указан на-
чин на застрояване, издадена от 
главния архитект на общината, 
и строителни книжа, издадени 
по реда на закона за строител-
ството. В случаите по чл. 50, т. 
1 може да се допусне намалява-
не на нормативно установените 
разстояния до имотните грани-
ци със съгласието на заинтере-
суваните лица, изразено в заяв-
ление до кмета на общината с 
нотариално заверени подписи.

(2) При съсобственост на 
имота постройки по чл. 50 мо-
гат да се разрешават на всеки 
от съсобствениците при спаз-
ване на изискванията за учре-
дяване и прехвърляне на право 
на строеж от закона. Общата 
застроена площ на разрешени-
те постройки по чл. 50 не може 
да превишава площта, предви-
дена като допустима плътност 
на застрояване по съответния 
градоустройствен план за по-
земления имот.

(3) Незастроени поземлени 
имоти, попадащи в територии, 
за които с общи или с подробни 
устройствени планове е пред-
видено за озеленените площи 
за широко обществено полз-
ване, предназначени за трайно 
задоволяване на обществени 
потребности от национално 
или общинско значение, или озе-
ленените площи за ограничено 
обществено ползване в имоти-
те за жилищни, вилни, общест-
вени, производствени, курортни 
и спортни сгради и комплекси, 
както и озеленените площи с 
друго специфично предназначе-
ние, но не е реализирано пред-
назначението им, могат да се 
използват до реализиране на 
предвижданията на плана само 
за изграждане или поставяне 
на открити обекти за спортни 
дейности и площадки за игра по 
реда на чл. 55.

Чл. 52. (1) Условията, при 
които се разрешават построй-
ките, се вписват в одобрения 
инвестиционен проект и в раз-
решението за строеж.

(2) Временните строежи се 
свързват със съществуващите 
мрежи и съоръжения на техни-
ческата инфраструктура с вре-
менни връзки.

Чл. 53. Заварени сгради в по-
землени имоти по чл. 49 могат 
при спазване на изискванията 
на този закон да се преустрой-
ват вътрешно, да се променя 
предназначението им и да се 
ремонтират, без да се изменя 
външното им очертание в хо-
ризонтално и вертикално отно-
шение и без да се правят нови 
или да се укрепят съществено 
носещите конструкции.

Чл. 53а. Заварените стро-
ежи, невключени в режима на 
застрояване на урегулирания 
поземлен имот, се премахват 
от възложителя най-късно до за-
вършване на разрешения стро-
еж. Ако възложителят не изпълни 
това, строежът не се въвежда 
в експлоатация, а завареният 
строеж се премахва за сметка 
на възложителя въз основа на за-
повед на началника на Дирекци-
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ята за национален строителен 
контрол или на упълномощено от 
него длъжностно лице по реда на 
наредбата за недопускане и от-
страняване на незаконно строи-
телство по този закон.

Чл. 54. (1) Временни строежи 
могат да се правят и за нужди, 
свързани с организация и меха-
низация на строителството, 
с разрешение на органа, който 
издава разрешението за стро-
еж. Временните строежи се пре-
махват при завършване на стро-
ителството. Ако възложителят 
не изпълни това, строежът не 
се въвежда в експлоатация и 
временните строежи се премах-
ват за негова сметка въз основа 
на заповед на началника на Ди-
рекцията за национален строи-
телен контрол или на упълномо-
щено от него длъжностно лице 
по реда на наредбата за недо-
пускане и отстраняване на не-
законно строителство по този 
закон.

(2) Ако строителството не 
започне в срока, до който раз-
решението за строеж е в сила, 
временните строежи се премах-
ват по реда на ал. 1.

(4) Временни строежи се раз-
решават и за нужди, свързани с 
осъществяване на мероприятия 
по възстановяване и рекултива-
ция на нарушени територии, от 
органа, който е издал разреше-
нието за строеж.

(5) Ако мероприятията по 
възстановяване и рекултива-
ция на нарушени територии не 
започнат в срок една година 
от разрешаване на временните 
строежи по ал. 2, издаденото за 
тях разрешение за строеж се 
обезсилва по право, а изградени-
те постройки и съоръжения се 
премахват по реда на ал. 1.

(6) Временни строежи се 
разрешават и в случаите, кога-
то по силата на специален закон 
е предоставено разрешение за 
търсене или проучване или кон-
цесия за добив на подземни бо-
гатства само ако са свързани с 
осъществяване на тези дейнос-
ти. Параметрите на застро-
яване се определят със специа-
лизиран подробен устройствен 
план. След изтичане на срока 
на действие на разрешението 
за търсене или проучване или 
на концесията за добив времен-
ните строежи се премахват по 
реда на ал. 1.

Чл. 55. До реализирането на 
подробния устройствен план 
незастроени поземлени имоти 
могат да се използват за вре-
менни открити паркинги, пазари 
за сергийна търговия, открити 
обекти за спортни дейности и 
площадки за игра и други подоб-
ни открити обекти въз основа 
на разрешение за строеж, съот-
ветно разрешение за поставяне, 
при условия и по ред, определени 
от общинския съвет.

Раздел VIII
Преместваеми обекти 
и елементи на градското
обзавеждане

Чл. 56. (1) Върху поземлени 
имоти могат да се поставят 
преместваеми увеселител-
ни обекти и преместваеми 
обекти за търговски и други 
обслужващи дейности – пави-
лиони, кабини, маси, зарядни ко-
лонки за електрически превозни 
средства, както и други еле-
менти на градското обзавежда-
не (спирки на масовия градски 
транспорт, пейки, осветител-
ни тела, съдове за събиране на 
отпадъци, чешми, фонтани, ча-

совници и др.).
(2) За обектите по ал. 1 се 

издава разрешение за поставя-
не по ред, установен с ППЗ, а за 
държавни и общински имоти – и 
въз основа на схема, одобрена 
съответно от областния уп-
равител и кмета на общината 
след приемане от съответния 
експертен съвет по градоу-
стройство. За държавните 
имоти схемата се одобрява след 
съгласуване със съответната 
централна администрация, коя-
то стопанисва имота.

(3) Обектите по ал. 1 могат 
да се свързват с временни връз-
ки към мрежите и съоръженията 
на техническата инфраструк-
тура, когато това е необходимо 
за нормалното им функционира-
не.

(4) В недвижими имоти – кул-
турни ценности, разрешение за 
поставяне на обекти по ал. 1 се 
издава въз основа на схема след 
съгласуване с Министерството 
на културата при условията и по 
реда на Закона за културното 
наследство.

(5) В чужди поземлени имо-
ти разрешение за поставяне 
на обекти по ал. 1 се издава въз 
основа на нотариално заверено 
писмено съгласие от собствени-
ка на поземления имот.

(6) Условията и редът за ус-
тройството, безопасността и 
техническите изисквания към 
съоръженията, поставяни в уве-
селителни обекти, се определят 
с ППЗ.

(7) Не се допуска разполагане 
на преместваеми обекти върху 
имоти, в които реализираното 
строителство е достигнало ли-
мита на определените с подроб-
ния устройствен план показате-
ли за плътност и интензивност 
на застрояването.

(8) Собствениците или полз-
вателите на съоръженията, по-
ставяни в увеселителни обекти, 
задължително застраховат от-
говорността си към потребите-
лите в случай на злополука.

Чл. 57. (1) Върху недвижими 
имоти могат да се поставят 
рекламни, информационни и мо-
нументално-декоративни еле-
менти въз основа на разрешение 
за поставяне, издадено по ред, 
установен с ППЗ.

(2) В чужди поземлени имоти 
и сгради разрешението за по-
ставяне на обекти по ал. 1 се 
издава въз основа на нотариално 
заверено съгласие от собстве-
ника на поземления имот или на 
сградата.

(3) Върху сгради – етажна 
собственост, разрешението 
за поставяне на обекти по ал. 1 
се издава въз основа на изрично 
писмено съгласие на етажните 
собственици по реда на Закона 
за управление на етажната соб-
ственост. 

(4) Върху недвижими имоти 
– културни ценности в техни-
те граници и охранителни зони, 
разрешение за поставяне по ал. 
1 се издава след съгласуване с 
Министерството на културата 
при условията и по реда на За-
кона за културното наследство.

(5) Обектите по чл. 56, ал. 1 
и по ал.1 на този член се премах-
ват, когато:

1. са поставени без разреше-
ние или в противоречие с изда-
деното разрешение;

2. са поставени в чужд имот 
без правно основание или прав-
ното основание за издаване на 
разрешението за поставяне е 
отпаднало;

3. не отговарят на правила-
та и нормативите за градоу-
стройство;

4. не отговарят на изисква-

нията към строежите по закона 
за строителството;

5. представляват реклама, 
забранена със закон;

6. срокът на разрешението 
за поставяне е изтекъл;

7. не отговарят на други изи-
сквания, определени с ППЗ.

(6) Обстоятелствата по 
ал. 1 се установяват с конста-
тивен акт, съставен в 7-дне-
вен срок от констатиране на 
нарушението. Констативният 
акт се връчва на собственици-
те на обектите по ал. 1, които 
могат да направят възражения 
в тридневен срок от връчване-
то му.

(7) В 7-дневен срок от връч-
ването на констативния акт по 
ал. 2 кметът на общината из-
дава заповед за премахване на 
обекта.

(8) Когато собственикът 
на обект по ал. 1, поставен в 
чужд имот, е неизвестен, кон-
стативният акт се връчва на 
собственика на имота. В този 
случай със заповедта по ал. 3 
кметът на общината задължа-
ва собственика на имота да го 
премахне за своя сметка.

(9) Когато собственикът на 
обект по ал. 1, поставен в имот 
– общинска собственост, е не-
известен, констативният акт 
и заповедта за премахване се 
поставят на видно място върху 
обекта в присъствието на два-
ма свидетели и на определени-
те за това места в сградата 
на общината, района или кмет-
ството.

(10) В заповедта по ал. 3 
кметът на общината определя 
срок за премахване на обекта 
и разпорежда на дружествата 
– доставчици на вода и енер-
гия, да прекратят доставките 
до определения за премахване 
обект.

(11) При неспазване на сро-
ка за премахване, определен в 
заповедта по ал. 3, обектът се 
премахва принудително по ред, 
определен с ППЗ.

(12) При необходимост прину-
дителното изпълнение на запо-
ведта по ал. 3 се осъществява 
със съдействието на полицията.

(13) Обектите по настоящия 
раздел подлежат на контрол от 
специализираните държавни ор-
гани, вкл. от ДНСК.

Раздел IX
Застрояване в 
неурегулирани територии

Чл. 58. В неурегулирани мал-
ки населени места и в части от 
тях застрояване се допуска въз 
основа на виза за проектиране, 
която представлява скица-копие 
от кадастрална карта (када-
стрален план) или съставена от 
проектанта ситуационна ски-
ца-заснемане с данни за налични 
сгради и постройки в имота и 
в съседните имоти, с нанесени 
линии на застрояване и допусти-
ми височини, плътност и интен-
зивност на застрояване и други 
изисквания. Строителството 
се разрешава по установения 
ред при съобразяване с нормите 
на ППЗ. Оградите се строят по 
съществуващи имотни граници, 
без да се дава строителна линия 
за тях.

Чл. 59. (1) Извън границите 
на урбанизираните територии 
застрояване се допуска при 
спазване на предвижданията на 
действащ ОТУП или ОГП и въз 
основа на действащ план за за-
строяване за поземлен имот или 
за група поземлени имоти или 
парцеларен план за елементите 
на техническата инфраструк-

тура след промяна на предназна-
чението на земята, когато това 
се изисква по реда на специален 
закон.

(2) Без промяна на предназна-
чението на земята застрояване 
в поземлени имоти по ал. 1 се 
допуска при условията на ППЗ.

Чл. 60. (1) Разположението 
на строежите в случаите по чл. 
58 и 59 се определя с оглед на 
бъдещо урегулиране, като не се 
допуска застрояване в близост 
до чупки или ивици, вдадени към 
пътища, улици или съседни по-
землени имоти, и като се оста-
вя свободна площ за изграждане 
на нови или за разширяване на 
съществуващите улици. Стро-
ежите край водни площи (реки, 
канали, езера и др.) се разпола-
гат с оглед на вероятното им 
бъдещо коригиране.

(2) Застрояването се раз-
решава, когато за обектите 
са осигурени водоснабдяване 
и електрозахранване, както и 
транспортен достъп.

Раздел X
Устройство на 
озеленени територии

Чл. 61. (1) В териториите на 
общините се устройват озеле-
нени площи, обединени в зелена 
система, като средство за по-
добряване на микроклимата и хи-
гиенните условия и за организи-
ране на отдиха на населението.

(2) Основни за зелената сис-
тема са озеленените площи за 
широко обществено ползване, 
предназначени за трайно за-
доволяване на обществени по-
требности – паркове, градини, 
улично озеленяване.

(3) Допълващи за зелената 
система са озеленените пло-
щи за ограничено ползване в 
поземлените имоти – частна 
собственост, регламентирани 
с устройствения показател за 
минимално озеленяване, както 
и озеленените площи с друго 
специфично предназначение – 
гробищни паркове, ботанически 
градини, дендрариуми, зоопарко-
ве, защитни насаждения.

(4) Озеленените площи по 
ал. 2 и площите със специ-
фично предназначение по ал. 3 
– собственост на държавата 
и общините, са публична соб-
ственост.

Чл. 62. (1) Зелените сис-
теми и озеленените площи се 
устройват в съответствие с 
одобрените общи и подробни 
устройствени планове на урба-
низираните територии и под-
робни устройствени планове за 
парковете и градините, като се 
спазват правилата и нормати-
вите в ППЗ.

(2) Озеленените площи, кои-
то представляват публична соб-
ственост, не могат да бъдат 
продавани, преотстъпвани и об-
ременявани с вещни тежести, 
както и да бъдат използвани за 
други цели.

(3) Съществуващи озеленени 
площи, представляващи публич-
на собственост, се устройват 
и опазват като защитени тери-
тории.

(4) Паркове и градини с исто-
рическо значение и с характерно 
композиционно и естетическо 
изграждане се регистрират и се 
обявяват за паметници на гра-
динското и парковото изкуство, 
които се устройват и опазват 
при спазване нормативите и на 
Закона за културното наслед-
ство.

(5) Когато в терените, оп-
ределени за озеленени площи 

– публична собственост, попа-
дат поземлени имоти – частна 
собственост, те се отчужда-
ват по предвидения в закона 
ред.

(6) Не се отчуждават имо-
тите по ал. 5, когато подроб-
ните устройствени планове за 
паркове и градини предвиждат 
изграждане или разполагане на 
обекти по ал. 7, т. 3-6.

(7) С подробните устрой-
ствени планове за паркове и 
градини в озеленените площи 
– публична собственост, и в 
поземлените имоти – частна 
собственост, без промяна на 
предназначението им може да 
се предвижда само застрояване, 
необходимо за:

1. мрежи и съоръжения на 
техническата инфраструктура, 
обслужващи озеленените площи;

2. поддържане на зелената 
система;

3. открити обекти за спорт-
ни или културни дейности;

4. площадки за игра;
5. преместваеми обекти по 

чл. 56, които не могат да зае-
мат повече от 10 на сто от 
площ та на имота;

6. монументално-декоратив-
ни, информационни и рекламни 
елементи по чл. 57;

7. мемориални места и обек-
ти.

(8) Мемориални места и 
обекти (паметници, паметни 
плочи, монументално-декора-
тивни структури и елементи 
и др.), свързани с исторически 
събития и/или личности, се раз-
решават по реда на този закон 
след решение на общинския съ-
вет и съгласуване с Министер-
ството на културата. За мемо-
риалните места и обекти със 
статут на единични или групо-
ви недвижими културни ценнос-
ти и за строежите в техните 
граници и охранителни зони се 
прилагат изискванията на Зако-
на за културното наследство. 
Ремонтни, консервационни, рес-
таврационни и други дейности 
върху военни паметници, как-
то и изграждането на нови се 
извършват при условията и по 
реда на Закона за военните па-
метници.

(9)  Подробните устрой-
ствени планове за паркове и 
градини се приемат с решение 
на общинския съвет независи-
мо от техния териториален 
обхват. Задължителен еле-
мент на тези планове предста-
влява план-схема за разполага-
не на преместваеми обекти и 
рекламни съоръжения, която се 
одобрява по реда, предвиден за 
одобряване на подробния ус-
тройствен план за парка или 
градината.

(10)  Общинският съвет 
приема програма за изграж-
дане и опазване на зелената 
система на територията на 
общината.

(11) Условията и редът за ус-
тройството и безопасността 
на площадките за игра се опре-
делят с ППЗ.

Чл. 63. (1) Не може да се 
променя предназначението на 
съществуващите озеленени 
площи или на части от тях в 
урбанизираните територии, ре-
ализирани, съгласно предвижда-
нията на градоустройствените 
планове.

(2) Не може да се проме-
ня предназначението на те-
ритории и поземлени имоти, 
предвидени в общите градо-
устройствени или в подробни-
те устройствени планове на 
урбанизираните територии за 
озеленени площи, които не са 
реализирани, освен за изграж-
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дане на елементи на техниче-
ската инфраструктура или на 
специални обекти, свързани 
с отбраната и сигурността 
на страната или ако не са 
отчуждени след изтичане на 
предвидения в закона срок за 
отчуждаване.

(3) Промяната на предназна-
чението на територии и позем-
лени имоти по ал. 2 се разреша-
ва след обществено обсъждане 
по ППЗ от:

1. Министерския съвет по 
предложение на областния упра-
вител – за държавните имоти;

2. общинския съвет с ре-
шение, прието с мнозинство 
две трети от общия брой на 
съветниците – в останалите 
случаи.

(4) Алинеи 2 и 3 не се прила-
гат при промяна на предназна-
чението на имоти и части от 
тях, предвидени в подробните 
устройствени планове за озеле-
нени площи, които не са реализи-
рани в населените места с насе-
ление до 10 000 жители. В тези 
случаи промяната на предназна-
чението се извършва по реда на 
условията и реда за изменение 
на устройствените планове по 
този закон.

(5) Освен в случаите по ал. 
2 предназначението на те-
ритории и поземлени имоти, 
предвидени в общите градоус-
тройствени или подробните 
устройствени планове на ур-
банизираните територии за 
озеленени площи, които не са 
реализирани, може да се проме-
ня с нов общ градоустройствен 
или подробен устройствен план 
на цялото населено място или 
селищно образувание, ако със 
схемите или план-схемите на 
зелената система се доказва, 
че са спазени нормативите за 
озеленени площи.

Чл. 64. (1) Кметът на об-
щината организира съставя-
нето и актуализирането на 
публичен регистър на озеле-
нените площи, на дълготрай-
ните декоративни дървета и 
на дърветата с историческо 
значение в общината. Достъ-
път до информацията, вписана 
в регистъра, се осъществява 
при условията и по реда на За-
кона за достъп до обществена 
информация.

(2) Дълготрайни декоратив-
ни дървета и дървета с истори-
ческо значение могат да се от-
сичат или изкореняват само по 
изключение след писмено разре-
шение от кмета на общината, 
издадено въз основа на санитар-
на експертиза за състоянието 
на дървото.

(3) Вековни или забележител-
ни дървета се обявяват за защи-
тени и се вписват в регистъра 
по реда на Закона за биологично-
то разнообразие. Обявените за 
защитени дървета се вписват и 
в регистъра по ал. 1. 

(4) Проектите за подробни 
устройствени планове, с изклю-
чение на проектите за парце-
ларни планове за обектите на 
техническата инфраструктура 
извън границите на урбанизира-
ните територии, задължително 
се придружават от справка за 
картотекираната растител-
ност и геодезическо заснемане, 
заверени от общинските органи 
по озеленяване.

(5) В 5-годишен срок от за-
вършване и приемане на стро-
ителството общинските ор-
гани по озеленяване извършват 
проверки по изпълнението на 
задълженията на собственици-
те (възложителите), свързани 
с озеленяване и компенсаторно 
залесяване.

ГЛАВА ТРЕТА
МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ 
НА ТЕХНИЧЕСКАТА 
ИНФРАСТРУКТУРА

Раздел I
Общи изисквания 
към елементите 
на техническата 
инфраструктура

Чл. 65. (1) Елементи на тех-
ническата инфраструктура са:

1. транспортната техниче-
ска инфраструктура и съоръже-
нията към нея (мостове, туне-
ли, надлези, подлези, прелези и 
др.);

2. преносните (довеждащи-
те и отвеждащите) проводи 
(мрежи) и съоръженията към тях 
в неурегулирана територия;

3. преносните (довеждащи-
те и отвеждащите) проводи 
(мрежи) и съоръженията към тях 
в урегулирана територия;

4. разпределителните про-
води и разпределителните ус-
тройства и съоръженията към 
тях (трансформаторни постове, 
електрически подстанции, пре-
чиствателни станции за питей-
ни и отпадни води, понижител-
ни и разпределителни станции 
и др.), вкл. присъединителните 
проводи към сградните инста-
лации и общите средства за 
измерване;

5. хидромелиоративните 
преносни (довеждащите и от-
веждащите) проводи (мрежи) и 
съоръженията към тях и хидро-
мелиоративните строежи, из-
градени за предпазване от вред-
ното въздействие на водите;

6. електронните съобщител-
ни мрежи и съоръжения;

7. брегоукрепителните, бре-
гозащитните и геозащитните 
строежи;

8. съоръженията и инстала-
циите за третиране на отпадъ-
ци.

(2) Елементите на техниче-
ската инфраструктура се пред-
виждат с градоустройствени 
планове. Неразделна част от 
градоустройствените планове 
са план-схемите на елементите 
на техническата инфраструк-
тура.

(3) Проводите и съоръже-
нията на техническата ин-
фраструктура се изграждат, 
поддържат и ремонтират от и 
за сметка на държавата, общи-
ните или съответните експло-
атационни дружества, освен ако 
в специален закон е предвидено 
друго.

(4) Проектирането и стро-
ителството на обектите на 
техническата инфраструктура 
се извършват по общия ред, оп-
ределен в закона за строител-
ството.

(5) Когато във връзка с 
ново строителство е необхо-
димо да се измени положение-
то или устройството на за-
варени строежи – подземни и 
надземни мрежи и съоръжения 
на техническата инфраструк-
тура, съответните работи 
се извършват от възложителя 
на новото строителство за 
негова сметка след одобрява-
не на необходимите проекти, 
съгласувани с експлоатацион-
ните дружества, чиито мрежи 
и съоръжения са засегнати, и 
след издаване на разрешение за 
строеж по закона за строител-
ството.

Чл. 66. Недвижимите имоти 
се свързват задължително с из-
градените мрежи и съоръжения 
на техническата инфраструк-
тура въз основа на издадени 
строителни книжа по реда на за-
кона за строителството. Изиск-

вания, които не са посочени от 
експлоатационните дружества 
при сключването на договора за 
присъединяване, не са основания 
за отказване на свързването.

Чл. 67. (1) Подземни и над-
земни общи мрежи и съоръжения 
на техническата инфраструкту-
ра се проектират и изграждат в 
общински и държавни поземлени 
имоти. Когато това е невъзмож-
но, мрежите и съоръженията на 
техническата инфраструктура 
се изграждат в поземлени имо-
ти – собственост на физически 
и юридически лица, по реда на ус-
ловията за правото на държава-
та и общината на първи купувач 
и за принудително отчуждаване 
и обезщетяване

(2) В поземлените имоти, 
които се намират върху или 
в близост до подземни кому-
никационни или други мрежи и 
съоръжения на техническата 
инфраструктура, се предвижда 
такова застрояване, което да 
не влияе неблагоприятно вър-
ху конструкциите на техниче-
ската инфраструктура, както 
и да не навлиза в сервитутни-
те ивици за експлоатация и 
ремонт на тази инфраструк-
тура. В случай на невъзможно 
постигане на целесъобразно 
застрояване или когато серви-
тутните ивици заемат повече 
от 1/3 от площта на урегули-
ран поземлен имот, с подроб-
ния устройствен план имотът 
се предвижда за съответната 
мрежа, като отчуждаването се 
извършва за сметка на съот-
ветния собственик на мрежа-
та или съоръжението.

(3) Правилата и нормите за 
разполагане на проводите и съ-
оръженията на техническата 
инфраструктура (вкл. за елек-
тронни съобщителни мрежи) се 
определят с ППЗ.

Чл. 68. При изграждане и пре-
структуриране на промишлени и 
курортни зони и селищни обра-
зувания благоустройствените 
мероприятия, вкл. озеленяване-
то, задължително се извършват 
от собствениците за тяхна 
сметка в рамките на урегулира-
ния поземлен имот. Проводите 
и съоръженията на техниче-
ската инфраструктура могат 
да се изграждат за сметка на 
собствениците при условия и по 
ред, определени с наредба на об-
щинския съвет.

Раздел II
Транспортна 
инфраструктура

Чл. 69. (1) Проводите на 
техническата инфраструктура 
и съоръженията на транспорт-
ната инфраструктура, свързани 
с движението на превозни сред-
ства и пешеходци, се проекти-
рат и изграждат като улични 
мрежи и съоръжения.

(2) Местоположението на 
подземните и надземните улич-
ни мрежи и съоръжения на тех-
ническата инфраструктура се 
определя с градоустройствени-
те планове при спазване на съ-
ответните технически правила 
и нормативи.

(3) При наличие на съществу-
ващи проводи или съоръжения – 
публична държавна или публична 
общинска собственост, които 
по технически причини е невъз-
можно да бъдат изместени, се 
допуска те да бъдат запазени 
чрез съответното им отреж-
дане с подробен устройствен 
план.

Чл. 70. (1) Елементите на 

транспортната техническа ин-
фраструктура се изграждат въз 
основа на предвижданията на 
градоустройствените планове, 
обвързано със структурата на 
територията.

(2) Обектите по ал. 1 се из-
граждат по общия ред на закона 
за строителството.

(3) Транспортната техниче-
ска инфраструктура следва да 
осигурява най-добри условия за 
удобен, безопасен и икономичен 
транспорт на пътници и товари 
и за достъпност на лица с ув-
реждания при опазване на окол-
ната среда.

(4) Министърът на регионал-
ното развитие и министърът на 
инвестиционното проектиране 
издават наредби за нормите 
за планиране и проектиране на 
елементите на транспортната 
техническа инфраструктура. 
Нормите за планиране и проек-
тиране на елементите на желе-
зопътната инфраструктура се 
определят с наредба на минис-
търа на инвестиционното про-
ектиране, министъра на регио-
налното развитие и министъра 
на транспорта, информационни-
те технологии и съобщенията.

Чл. 71. (1) Проектирането 
и изграждането на автомаги-
страли, скоростни пътища и 
пътища първи и втори клас от 
Републиканската пътна мрежа 
през територията на населени-
те места се допуска по изклю-
чение, когато едновременно са 
налице следните условия:

1. много тежки теренни и 
други специфични условия;

2. доказана технико-икономи-
ческа целесъобразност;

3. съвместимост с градоус-
тройствените планове на насе-
леното място;

4. положително решение по 
оценката за въздействието вър-
ху околната среда.

(2) Когато пътищата от Ре-
публиканската пътна мрежа се 
проектират и изграждат през 
територията на населените 
места, те се оразмеряват като 
елементи на първостепенната 
улична мрежа при съблюдаване 
на изискванията за опазване на 
селищната среда от вредни въз-
действия.

Чл. 72. (1) Уличната мрежа в 
населените места и селищните 
образувания съобразно функцио-
налното й предназначение се 
разделя на:

1. първостепенна улична мре-
жа: I клас – скоростни градски 
магистрали; II клас – градски 
магистрали; III клас – районни 
артерии; IV клас – главни улици;

2. второстепенна улична 
мрежа: V клас – събирателни 
улици; VI клас – обслужващи ули-
ци.

(2) Първостепенната улич-
на мрежа се определя с общ 
устройствен план, а при липса 
на такъв – с подробен устрой-
ствен план. Класът на първос-
тепенната и второстепенната 
улична мрежа се определя с под-
робния устройствен план.

Чл. 73. Железопътни гари, 
пристанища и летища се из-
граждат съобразно предвижда-
нията на градоустройствените 
планове и се свързват задължи-
телно с първостепенната улич-
на мрежа, с линиите на масовия 
обществен пътнически транс-
порт, съответно с железопът-
ната и пътната мрежа.

Чл. 74. Градоустройствени-
те планове следва да осигуряват 
обществени паркинги, условия 
за провеждане на пешеходното 

движение чрез изграждане на 
тротоари, пешеходни алеи, па-
сажи, улици и зони, както и на 
велосипедното движение – чрез 
велосипедни алеи, провеждани 
самостоятелно или в напречния 
профил на улицата.

Чл. 75. (1) Широчината на 
обслужващите улици в населени-
те места се определя с подроб-
ния устройствен план и в зави-
симост от необходимостта от 
изграждане на инфраструктура, 
гарантираща нормалното функ-
циониране на територията.

(2) За малки населени места 
и вилни зони широчината на об-
служващите улици между регу-
лационните линии, предвидени 
без тротоари, е най-малко 6 м в 
населените места и курортите 
и 5 м – във вилните зони. В тези 
случаи минималната широчина 
на пътното платно е 4,50 м, съ-
ответно – 4 м.

(3) Не се допускат улици без 
тротоари в населени места с 
население над 30 000 жители.

(4) Широчината на пешеход-
ните алеи в населените места, 
в курортните и вилните зони е 
най-малко 2,25 м.

(5) Широчината на трото-
арите в населените места, в 
курортните и вилните зони е:

1. най-малко 1,50 м – трото-
ари за пешеходци;

2. най-малко 0,75 м – за слу-
жебни тротоари.

(6) Разпоредбите на ал. 2, 
3, 4 и 5 не се прилагат в насе-
лени места или в части от тях 
с историческо, археологическо, 
етнографско или архитектурно 
значение, както и в населени 
места или части от тях с мно-
го тежки теренни и други специ-
фични условия или предназначе-
ни за застрояване със социални 
жилища.

Чл. 76. (1) Задънени улици 
за осигуряване на достъп до 
ограничен брой урегулирани по-
землени имоти трябва да имат 
широчина най-малко 3,5 м, а в 
градовете, когато задънена-
та улица обслужва повече от 4 
урегулирани поземлени имота – 
най-малко 6 м. Задънени улици, 
по-дълги от 100 м, завършват 
накрая с уширение, осигуряващо 
обръщането на автомобилите в 
обратна посока.

(2) Разпоредбите на ал. 1 не 
се прилагат за улици в населе-
ни места или в части от тях 
с историческо, археологическо, 
етнографско или архитектурно 
значение, както и за улици в на-
селени места или части от тях 
с много тежки теренни и други 
специфични условия или предназ-
начени за застрояване със соци-
ални жилища.

(3) Урегулираните поземлени 
имоти с изход на задънена улица 
могат да имат лице към нея с 
размер не по-малък от нейната 
широчина.

(4) Отчуждаванията за про-
карване на нова задънена улица в 
урегулирана територия по иска-
не на собственици на поземлени 
имоти са за тяхна сметка.

Чл. 77. (1) В населените мес-
та съобразно комуникационно-
транспортните изисквания се 
проектират и изграждат туне-
ли и транспортни съоръжения на 
различни нива, съгласно подроб-
ния устройствен план.

(2) Линиите на релсовия 
транспорт, тунелите и дру-
гите съоръжения под улиците, 
площадите и кварталните прос-
транства в населените места 
се проектират по начин, който 
осигурява в най-голяма степен 
запазването на заварени сгради 
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и съоръжения, както и налични 
подземни мрежи и съоръжения.

(3) Когато при прокарва-
не на линии и тунели се налага 
да се засегнат вече изградени 
подземни мрежи и съоръжения, 
те се реконструират съгласно 
одобрени проекти за тяхното 
изместване от възложителя за 
негова сметка.

Раздел III
Водоснабдителни и 
канализационни мрежи 
и съоръжения

Чл. 78. (1) Водопроводни-
те и канализационните мрежи 
и съоръжения се изграждат по 
одобрени проекти по реда на 
закона за строителството в 
съответствие с градоустрой-
ствените планове и съответ-
ните специализирани схеми към 
тях и с плановете за вертикал-
но планиране.

(2) Водоснабдителните и 
канализационните мрежи в на-
селените места се проектират 
като улични мрежи и при спаз-
ване разпоредбите на преходния 
раздел.

(3) По изключение в населени 
места и селищни образувания 
без планове за вертикално пла-
ниране могат да се изграждат 
водопроводи и частични кана-
лизации съобразно заварения 
релеф на терена на улиците и 
площадите и като се съблюда-
ват изискванията за бъдещото 
вертикално планиране.

Чл. 79. (1) Собственикът 
на общите водоснабдителни и 
канализационни мрежи и съоръ-
жения е длъжен да включи към 
тях водопроводните и канализа-
ционните инсталации на всички 
недвижими имоти в територи-
алния обхват на мрежите и съ-
оръженията при спазване изис-
кването на чл. 125а от Закона 
за водите.

(2) Присъединяването на 
недвижимите имоти и потре-
бителите на вода към водопро-
водните и канализационните 
мрежи се извършва при спазване 
на разпоредбите на този закон 
и със сключване на писмен до-
говор за присъединяване между 
потребителя и експлоатацион-
ното дружество.

(3) Условията, техническите 
изисквания и редът за присъеди-
няване на недвижимите имоти и 
потребителите към водоснаб-
дителни и канализационни мрежи 
и съоръжения и за сключването 
на договорите за присъединя-
ване се определят с наредба на 
министъра на регионалното 
развитие.

Чл. 80. Водите на терито-
рията на една община могат да 
се ползват за задоволяване на 
питейно-битови нужди и на дру-
ги общини, когато са осигурени 
необходимите количества пи-
тейно-битова вода за нуждите 
на общината и не се нарушават 
целите за опазване на околната 
среда, определени в Закона за 
водите.

Чл. 81. (1) За опазване на во-
дите, предназначени за питей-
но-битово водоснабдяване, и на 
минералните води, използвани за 
лечебни, профилактични, питей-
ни и хигиенни нужди, от замър-
сяване и други вредни влияния 
в устройствените планове се 
предвиждат санитарно-охрани-
телни зони около водоизточни-
ците и съоръженията, определе-
ни по реда на Закона за водите. 
Режимът на устройство на са-
нитарно-охранителните зони и 

забранените дейности в тях се 
уреждат с наредба на министъ-
ра на регионалното развитие и 
министъра на околната среда и 
водите.

(2) За изградените водоснаб-
дителни обекти не се издава 
разрешение за ползване, ако не 
са приети и трасирани на мяс-
то санитарно-охранителните 
им зони.

Чл. 82. (1) В населени мес-
та и селищни образувания със 
зони за ниско застрояване или 
в части от тях без канализа-
ция битовите отпадъчни води 
се заустват във водоплътни 
изгребни ями, които отговарят 
на техническите и санитарно-
хигиенните изисквания.

(2) При липса на канализа-
ция или когато поради наклон 
на терена канализацията не е в 
състояние да отвежда повърх-
ностните води, собствениците 
са длъжни да осигуряват свобод-
ното протичане на тези води 
през поземлените имоти до съ-
ответните улични съоръжения 
(канализационни шахти, канавки 
и др.).

(3) При липса на друга техни-
ческа възможност, доказана и с 
проект за вертикална планиров-
ка, се допуска канализацията на 
сгради в урегулирани поземлени 
имоти да се включва в уличната 
канализация, преминавайки през 
съседни имоти, без с това да се 
препятства възможността за 
извършване на допустимо за-
строяване в тях. В тези случаи 
участъкът, преминаващ през 
имотите от сградата до улич-
ната канализация, се счита за 
дворна мрежа (сградно откло-
нение).

(4) За вредите, които произ-
тичат от изграждането и из-
ползването на мрежите по ал. 3, 
правоимащите се обезщетяват 
от възложителя по реда на коми-
сия за оценки и обезщетяване.

Чл. 83. Помпени станции за 
питейни и отпадни води, както и 
хидрофорни уредби за жилищни и 
обществени сгради, могат да се 
разполагат в сградите при спаз-
ване на допустимите норми за 
шум и вибрации.

Раздел IV
Енергоснабдителни 
и електронни съобщителни
мрежи и съоръжения

Чл. 84. (1) Енергоснабдител-
ните мрежи и съоръжения са 
външни (улични и дворни) и въ-
трешни (сградни).

(2) Строителството на 
външните енергоснабдителни 
мрежи се извършва съгласно 
предходните раздели и по одо-
брени строителни книжа, изда-
дени съгласно закона за строи-
телството.

Чл. 85. (1) Общите топло-
снабдителни и газоснабдителни 
мрежи и съоръжения и техните 
отклонения се изграждат извън 
сградите по общия ред, опреде-
лен с този закона за строител-
ството.

(2) В застроени квартали 
по изключение се допуска от-
клоненията от общите топло-
снабдителни мрежи да премина-
ват през зимнични помещения 
на сгради, когато липсва друга 
техническа възможност. Обез-
щетението за това се определя 
по реда на комисия за оценки и 
обезщетяване.

(3) Вътрешните отопли-
телни инсталации се свързват 
с външните топлопроводи чрез 
абонатни станции. Оборудва-

нето на абонатните станции е 
част от общите мрежи и съо-
ръжения и се монтира, поддържа 
и ремонтира по реда на общите 
изисквания към елементите на 
техническата инфраструктура.

(4) Абонатната станция в 
една сграда в зависимост от 
капацитета и разположение-
то й може да обслужва и други 
сгради, като присъединяването 
се извършва по реда на Закона 
за енергетиката.

(5) Абонатните станции се 
разполагат във или извън сгра-
дите в пригодни за целта поме-
щения при ефективна шумо- и 
виброизолация, съгласно дейст-
ващите норми.

Чл. 86. (1) Трансформаторни 
постове се изграждат в свобод-
ни пространства или в сгради, 
които не са предназначени за 
живеене. В градовете те мо-
гат да се изграждат и в неза-
строената част на урегулиран 
поземлен имот – собственост 
на физически и юридически лица, 
с тяхно съгласие и при спазване 
на изискванията за допълващо 
застрояване.

(2) В застроени квартали 
при липса на друга техническа 
възможност трансформаторни 
постове могат да се изграждат 
и в жилищни сгради със съгласи-
ето на собствениците с нота-
риална заверка на подписите им 
при ефективна шумо- и виброи-
золация и защита срещу елек-
трически и магнитни полета, 
съгласно установените норми.

(3) Трансформаторният пост 
в зависимост от капацитета и 
разположението му може да об-
служва и повече от една сграда.

Чл. 87. Осветлението на 
улици, площади, паркове, градини 
и други недвижими имоти – пуб-
лична общинска собственост, 
задължително се осигурява от 
общината с цел създаване на ус-
ловия за безопасно нощно движе-
ние, както и на подходящ нощен 
облик на населените места.

Чл. 88. (1) В урегулирани те-
ритории подземните електрон-
ни съобщителни мрежи и съоръ-
жения се изграждат и полагат 
едновременно с другите мрежи 
и съоръжения (водопроводи, ка-
нализации, електрически, топло-
снабдителни, газоснабдителни 
мрежи и др.) преди полагането 
на бордюри, тротоари и улични 
настилки.

(2) В неурегулирани терито-
рии електронни съобщителни 
мрежи се изграждат въз основа 
на парцеларни планове.

Раздел V
Мониторинг и 
противодействие на 
свлачищните, ерозионните
 и абразионните процеси

Чл. 89. (1) Дейностите по 
регистрирането и мониторинга 
на свлачищните райони на тери-
торията на Република България, 
в т.ч. абразионните и ерозион-
ните процеси по Черноморското 
и Дунавското крайбрежие, като 
превантивни мерки за предо-
твратяване на аварии и щети 
се осъществяват от Минис-
терството на регионалното 
развитие чрез държавните дру-
жества за геозащита.

(2) Министерството на ре-
гионалното развитие поддържа 
регистър на свлачищните райо-
ни и на районите с абразионни и 
ерозионни процеси чрез държав-
ните дружества за геозащита.

(3) Мониторингът по ал. 1 се 
осъществява чрез наблюдение, 

анализи и оценка на резулта-
тите от извършени подробни 
инженерно-геоложки, хидрогео-
ложки и хидроложки проучвания, 
инженерно-геодезически измер-
вания и наблюдения на изграде-
ни стационарни реперни мрежи и 
контролно-измервателни систе-
ми. Данните от извършения мо-
ниторинг, в т.ч. на територии с 
изпълнени геозащитни мерки и 
дейности за стабилизиране на 
свлачищата, се предоставят на 
съответните държавни друже-
ства за геозащита за отразя-
ване в регистъра по ал. 2.

(4) Условията и редът за 
вписване и поддържане на ре-
гистъра по ал. 2, както и за 
извършване на дейностите по 
ал. 3, се определят с наредба 
на министъра на регионалното 
развитие.

(5) Координацията между от-
делните ведомства за ограни-
чаване на свлачищата на тери-
торията на Република България, 
в т.ч. абразионните и ерозион-
ните процеси по Черноморското 
и Дунавското крайбрежие, и за 
предотвратяване на аварии и 
щети се осъществява от Ми-
нистерството на регионалното 
развитие.

Чл. 90. Геозащитните мер-
ки и дейности за ограничаване 
на свлачищата, ерозионните и 
абразионните процеси и за пре-
дотвратяване на аварии и щети 
се осъществяват от Министер-
ството на регионалното разви-
тие. 

(2) Изискванията към гео-
защитните мерки и дейности, 
техническите изисквания за 
проектиране, изпълнение, екс-
плоатация и поддържане на 
геозащитни строежи, сгради 
и съоръжения в свлачищните 
райони се определят с наредба 
на министъра на регионалното 
развитие.

(3) В райони, вписани в ре-
гистъра по този раздел, гео-
защитни мерки и дейности се 
разрешават по реда на закона за 
строителството след приемане 
на инженерно-геоложките и хид-
рогеоложките проучвания за об-
щата и локалната устойчивост 
на територията от специали-
зиран състав на съответния 
експертен съвет към органа, 
компетентен да одобри плана, 
и предварително разрешение 
от министъра на регионалното 
развитие, издадено в едномесе-
чен срок от постъпване на иска-
нето за издаването му.

(4) Строителство на сгради 
и съоръжения, предвидени с под-
робен устройствен план, при-
ет от съответния експертен 
съвет, в специфични райони, 
вписани в съответния регис-
търа, в т.ч. в райони, за които 
е наложена строителна забра-
на във връзка с извършване на 
геозащитни мероприятия, се 
разрешава при условията на ал. 
3 само след осъществяване на 
геозащитните мерки и дейнос-
ти, отчитане на положителен 
ефект от изпълнението им и 
предварително разрешение на 
министъра на регионалното 
развитие, издадено в едномесе-
чен срок от постъпване на иска-
нето за издаването му.

(5) Ефектът от изпълне-
нието на геозащитните мерки 
и дейности по ал. 4 се отчита 
чрез мониторинг по този раздел.

Раздел VI
Съоръжения и инсталации 
за третиране на отпадъци

Чл. 91. (1) Местоположение-
то на площадките за изгражда-

не на съоръжения и инсталации 
за третиране на отпадъци се 
определя с градоустройствени-
те планове.

(2) Разстоянията от площад-
ките за разполагане на съоръже-
ния и инсталации за третиране 
на отпадъци до населените мес-
та се определят в зависимост 
от приетата технология и при 
отчитане на установените са-
нитарно-охранителни зони.

(3) Площадките по ал. 1 се 
избират, изграждат и експло-
атират въз основа на проекти, 
одобрени по общия ред на закона 
за строителството и съгласно 
изисквания, определени с наред-
би на министъра на регионално-
то развитие, на министъра на 
околната среда и водите и на 
министъра на здравеопазването.

Чл. 92. (1) Терените и из-
граждането на съоръженията 
и инсталациите за третиране 
на битовите и строителните 
отпадъци се осигуряват от об-
щината.

(2) Две и повече общини 
могат да изграждат общи съо-
ръжения и инсталации за тре-
тиране на битовите и строи-
телните отпадъци.

(3) Осигуряването на те-
рените, изграждането на съо-
ръженията и инсталациите и 
третирането на производстве-
ните отпадъци, вкл. на опасни-
те отпадъци, се извършват при 
условията и по реда на Закона за 
управление на отпадъците.

Раздел VII
Газоснабдяване

Чл. 93. Газоснабдяването 
на урбанизирани територии се 
осъществява чрез изграждане 
на газоразпределителна мрежа, 
съгласно одобрени по общия ред 
на закона за строителство-
то проекти в съответствие 
с предвижданията на градоус-
тройствените планове и спе-
циализираните план-схеми към 
тях. При липса на градоустрой-
ствени планове за малки населе-
ни места и селищни образувания 
проектите за газификация се 
изработват на базата на спе-
циализирана план-схема. 

Чл. 94. Уличните газоразпре-
делителни мрежи, техните 
елементи и прилежащите им 
съоръжения се изграждат от 
и за сметка на юридическото 
лице, получило разрешение за 
изграждане на такъв вид енер-
гиен обект по реда на Закона за 
енергетиката.

(2) Газоразпределителните 
мрежи и техните елементи се 
експлоатират, поддържат и ре-
монтират от и за сметка на га-
зоразпределителните предприя-
тия (дружества) в населените 
места.

(3) Газопроводните инста-
лации в сгради се изграждат, 
поддържат и ремонтират за 
сметка на собствениците на 
сградите.

ЧАСТ ВТОРА

ГРАДОУСТРОЙСТВЕНО
ПЛАНИРАНЕ 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ 
ПЛАНОВЕ

Раздел I
Общи положения

Чл. 95. (1) Градоустройстве-
ните планове са общи и подроб-
ни:
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1. общи устройствени плано-
ве на общини (ОУПО) и общи гра-
доустройствени планове (ОГП);

2. подробни устройствени 
планове (ПУП).

(2) ОУПО определя общото 
предназначение и начин на ус-
тройство на поземлените имо-
ти в отделните структурни 
части на цялата територия на 
общината, целите и приорите-
тите за градоустройственото 
развитие на общината, мрежа-
та от населените места, връз-
ките със съседните общини и 
областния център, както и ин-
тегрирането на територията 
на общината в надобщинската 
транспортна, енергийна и теле-
комуникационна мрежа. 

(3) Общите градоустрой-
ствени планове определят об-
щото предназначение и начин 
на устройство на поземлените 
имоти в отделните структурни 
части на градската и околоград-
ската територия на населеното 
място – център на съответна-
та община.

(4) Подробните устройстве-
ни планове определят конкрет-
ното предназначение и начин 
на устройство на отделните 
поземлени имоти, обхванати от 
плана. ПУП биват принципно два 
вида: 

– ПУП за усвояване на неур-
банизирани до момента терито-
рии с характер на първа регула-
ция, при които се създават нови 
урегулирани поземлени имоти, 
придобиващи нова конфигурация 
и местоположение в рамките на 
местността и безвъзмездно за 
общината и държавата се от-
реждат публични мероприятия, 
съгласно този закон.

– ПУП за обновяване и рекон-
струкция на вече урбанизирани 
територии, с който не се съз-
дава нова дворищна регулация и 
се цели промяна в кадастрални-
те карти за съответните те-
ритории единствено и само за 
нуждите на публично предназна-
чение или по изключение, когато 
собствениците на поземлени 
имоти предварително са догово-
рили евентуалната промяна на 
границите на техните поземле-
ни имоти. 

(5) Всеки градоустройствен 
план се съобразява с предвижда-
нията на документите по ЗТУРР 
и градоустройствените планове 
от по-горна степен, ако има та-
кива, и представлява по отноше-
ние на тях по-пълна, по-подробна 
и конкретна разработка.

(6) При изработване на гра-
доустройствени планове се 
ползват инженерно-геоложки 
и хидрогеоложки проучвания за 
общата устойчивост на тери-
торията и пригодността й за 
строителство. При необходи-
мост се ползва и експертиза 
на територията по Закона за 
защита при бедствия за изслед-
ване, анализ, оценка и прогнози-
ране на рисковете от бедствия, 
както и се определят с басейно-
вите дирекции местоположение-
то и обхватът на крайбрежни-
те заливаеми ивици на реките, 
в които не се разрешава ново 
строителство, съгласно Закона 
за водите.

Чл. 96. (1) Подробните ус-
тройствени планове, одобрени 
до влизането в сила на нов ОУПО 
или общ градоустройствен план 
или на негово изменение, запаз-
ват действието си.

(2) Проектите за подробни 
устройствени планове, чието 
изработване е разрешено, които 
не са одобрени към датата на 
влизане в сила на ОУПО или об-
щия градоустройствен план или 
на неговото изменение, не се съ-

образяват с предвижданията на 
общия градоустройствен план и 
с правилата и нормативите за 
неговото прилагане и запазват 
действието си по плана, които 
са допуснати, освен ако заин-
тересованата страна желае да 
приложи новия ОУПО или ОГП.

(3) С влизането в сила на но-
вия ОУПО или общ градоустрой-
ствен план се спира действие-
то по прилагане на заварените 
подробни устройствени планове 
в частите, в които с ОУПО или 
общия градоустройствен план 
се предвижда изграждането на 
обекти – публична общинска 
или публична държавна соб-
ственост. В 6-месечен срок от 
влизането в сила на ОУПО или 
общия градоустройствен план 
специализираните органите по 
този закон издават предписание 
за служебно изменение на зава-
рения подробен устройствен 
план. 

(4) При отчуждаване за из-
граждане на обектите по ал. 3 
равностойното обезщетение на 
собствениците и носителите 
на ограничени вещни права се 
определя съобразно предвижда-
нията на заварените подробни 
устройствени планове.

Раздел II
Общи устройствени 
планове на общини (ОУПО) и 
общи градоустройствени 
планове (ОГП)

Чл. 97. (1) ОУПО се разра-
ботва в съответствие с ОСТУР 
по ЗТУРР. 

(2) ОУПО съдържа:
1. целите и приоритетите за 

развитие на общината за опре-
делен период;

2. развитие на функционал-
но-йерархичната структура на 
мрежата от населени места в 
общината и връзки с центрове-
те на съседните общини, обла-
сти и региони; 

3. оси на развитие – с надоб-
щинско и общинско значение, и 
връзки с осите на развитие на 
съседни общини, области и ре-
гиони;

4. развитие на техническата 
инфраструктура – транспортни 
и други инженерни инфраструк-
турни мрежи, с местно значе-
ние, вкл. връзките им със съсед-
ни общини, области и региони;

5. развитие на социалната 
и производствената инфра-
структура, вкл. индустриални 
и бизнес зони, зони за туризъм 
и отдих, зони за транспортни 
дейности, здравеопазване и об-
разование и др.;

6. интегрирано общинско и 
градско развитие, вкл. иконо-
мическо и социално развитие, с 
индикативна финансова табли-
ца, обобщаваща необходимите 
ресурси за реализация на плана 
в рамките на определен програ-
мен период, съгласно програма 
за реализация на ОУПО, с която 
се конкретизират проектите за 
неговото изпълнение, съответ-
ните финансови ресурси и звена-
та за изпълнение на проектите;

7. индикатори за наблюдение 
и оценка на плана и процедури по 
наблюдението, оценката и акту-
ализацията на плана;

8. общата функционална 
структура и зониране на те-
риторията с преобладаващото 
предназначение на съставните 
й части – местоположението 
и границите на териториите 
за населени места – урбанизи-
рани територии; земеделските 
територии; горските терито-
рии; нарушените територии за 
възстановяване и териториите 
със специално или друго предназ-

начение;
9. общия режим на устрой-

ство на всяка от територии-
те по т. 1 със съответните 
правила и нормативи, както и 
териториалния обхват за при-
родозащита и за културно-ис-
торическа защита с техните 
специфични правила и норми; 

10. териториите с публична 
държавна и с публична общинска 
собственост и режима на тях-
ното устройство;

11. териториите с вероятно 
разпространение на предвидими 
природни бедствия и необходи-
мите превантивни мерки и на-
чин на устройство и защита;

12. териториите за актив-
но прилагане на ландшафтно 
устройствени мероприятия и 
естетическо оформяне.

(3) ОУПО се приема от об-
щинския съвет по предложение 
на кмета на общината след съ-
гласуване от областния експер-
тен съвет по градоустройство 
и общинския експертен съвет по 
градоустройство.

Чл. 98. (1) 1. ОГП съдържат 
основата за цялостното ус-
тройство на териториите на 
отделни населени места с тех-
ните землища или част от зе-
млища. 

 2. Предвижданията на ОУПО 
и общите градоустройствени 
планове, с които се определят 
общата структура и преобла-
даващото предназначение на 
териториите, видът и пред-
назначението на техническата 
инфраструктура и опазването 
на околната среда и обектите 
на недвижимо културно наслед-
ство, са задължителни при из-
готвянето на подробните ус-
тройствени планове.

(2) Неразделна част от ОУПО  
и общия градоустройствен план 
са правилата и нормативите за 
неговото прилагане, които се 
изработват в съответствие с 
наредба, издадена от министъра 
на РР, и се одобряват едновре-
менно с плана.

(3) ОУПО и общият градо-
устройствен план нямат пряко 
приложение за разрешаване на 
строителство.

Чл. 99. (1) Общите градо-
устройствени планове се раз-
работват за териториите на 
населено място – град – център 
на община, заедно с неговото 
землище или част от землище. 
Територията – предмет на об-
щия градоустройствен план, 
може да не съвпада със земли-
щето на града. За центрове на 
общини със статут на село не 
се изработва ОГП.

(2) Обемът и съдържание-
то на ОГП на градовете София, 
Пловдив, Варна, Добрич и Ямбол, 
които изпълняват ролята на 
ОУПО, се съобразяват и с изис-
кванията на ЗТУРР.

Чл. 100. С общия градоус-
тройствен план се определят:

1. общата структура на те-
риторията, предмет на плана – 
жилищни територии; производ-
ствено-складови територии; 
територии за паркове и градини; 
територии за спорт и забавле-
ния; територии за обществено 
обслужване; територии с обек-
ти на културно-историческо 
наследство; територии за ку-
рортно-туристическо и вилно 
строителство; територии за 
мрежи и съоръжения на техни-
ческата инфраструктура; зе-
меделски територии; горски 
територии; територии за при-
родозащита; нарушени тери-
тории за възстановяване; те-
ритории със специално, с друго 

или със смесено предназначение;
2. общият режим на устрой-

ство на всяка от териториите 
по т. 1 със съответните прави-
ла и нормативи;

3. териториите с публична 
държавна и с публична общинска 
собственост и режимът на тях-
ното устройство;

4. изискванията към естети-
ко-композиционното изграждане 
на територията;

5. изискванията за устрой-
ство на достъпна за цялото на-
селение среда, вкл. за хората с 
увреждания;

6. териториите с вероятно 
разпространение на предвидими 
природни бедствия и необходи-
мите превантивни мерки и на-
чин на устройство и защита.

Раздел III
Подробни 
устройствени планове

Чл. 101. (1) Подробните ус-
тройствени планове конкрети-
зират устройството и застро-
яването на териториите на 
населените места и землищата 
им. Предвижданията на подроб-
ните планове са задължителни 
за инвестиционното проекти-
ране.

(2) Подробният устройствен 
план се придружава от планове 
за вертикално планиране, пла-
нове-схеми за комуникацион-
но-транспортната мрежа, за 
водоснабдяване, канализация, 
електрификация, от планове 
за паркоустройство и благоу-
стройство, геоложки проучва-
ния, газоснабдяване, топлоснаб-
дяване, далекосъобщения и др., 
които се одобряват едновре-
менно с подробния устройствен 
план като неразделна част от 
него. С плановете за регула-
ция се определят напречните 
профили на улиците с предви-
деното озеленяване и серви-
тутните ивици на мрежите и 
съоръженията на техническата 
инфраструктура, ако има та-
кива извън уличната регулация. 
С план-схемите за мрежите и 
съоръженията на техническата 
инфраструктура се определят 
видът и техническите размери 
на мрежите и съоръженията.

(3) Когато се създават под-
робни устройствени планове за 
един или за група квартали, те 
се придружават от проект за 
вертикално планиране. В случай, 
че с проекта се предвиждат 
промени в уличната мрежа, той 
се придружава от схема на улич-
ната мрежа, от напречни профи-
ли на улиците, както и от схеми 
на мрежите и съоръженията на 
техническата инфраструкту-
ра, ако с новите предвиждания 
се засягат изградени подземни 
мрежи и съоръжения на техни-
ческата инфраструктура на 
населеното място или на части 
от тях.

(4) Неразделна част от под-
робните устройствени планове, 
с изключение на комплексните 
проекти за инвестиционна ини-
циатива, са правилата и норма-
тивите за тяхното прилагане, 
които се изработват в съот-
ветствие с правилника за прило-
жение на този закон и се одобря-
ват едновременно с плановете.

(5) Предвижданията на пла-
на трябва да са икономично 
осъществими и да дават въз-
можност за целесъобразно ус-
тройство на урегулираните по-
землени имоти и на кварталите.

(6) Собствениците на позем-
лените имоти се обезщетяват 
за вредите, причинени от прила-
гането на плана за вертикално 
планиране. 

Чл. 102. (1) Подробните ус-
тройствени планове могат да 
се разработват за територии-
те на:

1. населени места с техните 
землища, както и на структурни 
части от населени места с не-
посредствено прилежащите им 
части от землищата;

2. населени места или на час-
ти от тях, обхващащи част от 
квартал, един или повече квар-
тали;

3. землища или на части от 
землища.

(2) Подробен устройствен 
план за урбанизираните терито-
рии по ал. 1, т. 1 и 2, може да се 
създава и когато няма ОУПO или 
ОГП, а за териториите по ал. 1, 
т. 3 – само за цялото землище. 
В случаите когато плановете за 
регулация и застрояване обхва-
щат цялото населено място и/
или землището му, те изпълня-
ват и ролята на общ градоус-
тройствен план за съответна-
та територия.

(3) Извън случаите по ал. 2, 
когато няма действащ ОУПO 
или ОГП, подробен устройствен 
план за един поземлен имот или 
за група поземлени имоти извън 
границите на урбанизираните 
територии може да се разра-
ботва за:

1. обекти с национално зна-
чение;

2. национални обекти по сми-
съла на Закона за държавната 
собственост; 

3. обекти с регионално зна-
чение;

4. общински обекти от пър-
востепенно значение;

5. обекти – публична соб-
ственост;

6. обекти със сертификат 
за клас инвестиция по Закона за 
насърчаване на инвестициите; 

7. обекти на техническата 
инфраструктура;

8. специални обекти, свърза-
ни с отбраната и сигурността 
на страната;

9. обекти в райони за целена-
сочена подкрепа от държавата 
по Закона за регионалното раз-
витие въз основа на решение на 
общинския съвет;

10. недвижими културни цен-
ности;

11. обекти по чл. 12, ал. 3.
(4) Планът по този член се 

разработва в обем и съдържа-
ние, съгласно правилника за при-
ложение на този закон.

Чл. 103. (1) Подробните ус-
тройствени планове могат да 
бъдат:

1. план за регулация и застро-
яване – ПРЗ (план за регулация 
на улици и поземлени имоти и за 
режим на застрояване);

2. план за регулация – ПР 
(план за регулация на улици и 
поземлени имоти без режим на 
застрояване); 

3. план за улична регулация – 
ПУР (план за регулация само на 
улици и на поземлени имоти за 
обекти на публичната собстве-
ност);

4. план за застрояване – ПЗ;
5. работен устройствен 

план – РУП (план за застрояване 
и силуетно оформяне);

6. парцеларни планове за еле-
ментите на техническата ин-
фраструктура извън границите 
на урбанизираните територии.

(2) Според устройствените 
цели и задачи и в зависимост от 
конкретната необходимост при 
устройството на определена 
територия може да се изработ-
ва и прилага един от плановете 
по ал. 1.

(3) С подробните устрой-
ствени планове по ал. 1, т. 2 
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могат да се определят и ус-
тройствени зони и територии 
с устройствен режим и линии на 
застрояване.

(4) За преструктуриране на 
жилищни комплекси, на промиш-
лени, курортни, туристически и 
други селищни образувания се 
изработва и прилага план за ре-
гулация и застрояване.

Чл. 104. За земеделски, гор-
ски и защитени територии, за 
нарушени територии за възста-
новяване и за територии със 
специално или друго предназна-
чение могат да се разработ-
ват специализирани подробни 
устройствени планове, които 
решават отделни устройстве-
ни проблеми и обхващат струк-
турни части от територията 
на общината.

Чл. 105. (1) С ПРЗ се опре-
делят структурата на терито-
рията, устройствените зони и 
територии с устройствен ре-
жим и конкретното предназна-
чение на всеки поземлен имот.

(2) С ПРЗ се урегулират:
1. поземлените имоти, пред-

назначени за обекти на публич-
ната собственост;

2. поземлените имоти за за-
строяване и поземлените имо-
ти без застрояване с техния 
режим;

3. кварталите и поземлени-
те имоти за предимно жилищно 
застрояване с пределно допус-
тими плътност и интензивност 
на застрояване, височина и на-
чин на застрояване, линии на за-
строяване;

4. кварталите и поземлени-
те имоти за производствени 
и складови дейности, за сел-
скостопанско производство и 
животновъдство, режимът на 
тяхното устройство и санитар-
но-охранителните им зони;

5. кварталите и поземле-
ните имоти за озеленяване с 
рекреационно, защитно и мели-
оративно предназначение;

6. кварталите и поземлени-
те имоти за спортни дейности 
и дейности за забавления и ре-
жимът за устройството им;

7. кварталите и поземлените 
имоти със сгради за обществе-
но обслужване;

8. кварталите и поземлени-
те имоти с недвижими културни 
ценности и режимът на устрой-
ството и опазването им;

9. уличната мрежа и алеите;
10. мрежите и съоръженията 

на техническата инфраструк-
тура с техните сервитутни 
ивици, както и обектите, свър-
зани с опазването на околната 
среда;

11. кварталите и поземлени-
те имоти със смесено, специал-
но или друго предназначение;

12. кварталите и поземлени-
те имоти с вероятно разпрос-
транение на предвидими при-
родни бедствия и необходимите 
превантивни мерки и начин на 
устройство и защита.

(3) С подробните устрой-
ствени планове въз основа на 
специфичните правила и норма-
тиви, определени в правилника 
за приложение на този закон и 
в съответните специални нор-
мативни актове, може да се оп-
ределят:

1. терени – забранени зони, 
непосредствено прилежащи 
на поземлените имоти, пред-
назначени за застрояване със 
специални обекти, свързани с 
отбраната и сигурността на 
страната, в които е недопус-
тимо застрояване, ползване, 
престой и преминаване; 

2. сервитутни зони около 
поземлените имоти, предназна-

чени за застрояване със специ-
ални обекти, с които се въвеж-
дат ограничения за промяна на 
предназначението и режима на 
ползване на засегнатите позем-
лени имоти.

(4) С подробните устрой-
ствени планове се създават и 
условия за устройство на сре-
дата и техническата инфра-
структура с цел достъпност и 
ползване от лица с увреждания. 

(5) С подробните устрой-
ствени планове въз основа на 
специфичните правила и норма-
тиви определени в правилника за 
приложение на този закон могат 
да се определят охранителни 
зони на единични или на групови 
недвижими културни ценности, 
за които се въвеждат ограниче-
ния в режимите за застрояване 
и ползване.

Чл. 106. (1) Работният ус-
тройствен план се съставя за 
ограничена част от територия-
та (отделен урегулиран позем-
лен имот или група урегулирани 
поземлени имоти) и се изработ-
ва въз основа на действащ ПРЗ, 
ПР или ПЗ или едновременно с 
него. С работен устройствен 
план не може да се променят ре-
гулацията, характерът и начи-
нът на застрояване, предвидени 
с действащия подробен устрой-
ствен план.

(2) Работен устройствен 
план се съставя по искане на 
възложителя за конкретизи-
ране на действащия подробен 
устройствен план само при ус-
ловията на отклоненията от 
правилата и нормите по този 
закон или при свързано застро-
яване в повече от два урегули-
рани поземлени имота.

(3) С работния устройствен 
план могат да се допускат по 
изключение и изменения на гра-
ниците на урегулираните по-
землени имоти при спазване на 
условията по чл. 17.

(4) Работният устройствен 
план определя точно:

1. разположението и очерта-
нието на сградите в план, както 
и минималните разстояния меж-
ду тях и до имотните граници, 
съобразно допустимите за съ-
ответната устройствена зона 
плътност и интензивност на 
застрояване;

2. необходимите силуети, 
изясняващи: максималните ви-
сочини на сградите и билата 
им в абсолютни коти; броя на 
етажите; формата и наклона 
на покривите и архитектурната 
връзка между сградите с оглед 
на правилното архитектурно-
пространствено оформяне.

(5) По искане на възложителя 
проектът за изменение на под-
робния устройствен план може 
да се изработи, съобщи, одобри 
и да влезе в сила едновременно 
с проекта за работен устрой-
ствен план.

(6) При измененията на под-
робните устройствени плано-
ве за защитени територии, за 
опазване на културното наслед-
ство или за части от тях задъл-
жително се изготвят и работни 
устройствени планове в обхват 
имотите, за които се отнася 
изменението, и непосредствено 
съседните им имоти.

Чл. 107. (1) Конкретното 
разположение на строежите и 
начинът на застрояване на по-
землените имоти, урегулирани 
с плановете по този раздел, се 
определят:

1. с работен устройствен 
план, когато изработването му 
е задължително;

2. с виза за проектиране по 
закона за строителството, ко-

гато тя е задължителна;
3. с инвестиционния проект 

в съответствие с действащия 
подробен устройствен план – в 
останалите случаи.

(2) Разположението на мре-
жите и съоръженията на тех-
ническата инфраструктура се 
определя с инвестиционния про-
ект.

ГЛАВА ПЕТА
СЪЗДАВАНЕ, ОДОБРЯВАНЕ
И ИЗМЕНЕНИЕ НА
ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИТЕ
ПЛАНОВЕ

Раздел I
Информационна и 
техническа основа на 
градоустройствените 
планове

Чл. 108. (1) За изработва-
нето на градоустройствените 
планове се ползват данни от 
топографските карти, кадас-
търа, нивелационните плано-
ве, специализираните карти и 
регистри и др. в цифров и гра-
фичен вид, както и други данни 
от специализираните информа-
ционни системи на централни и 
териториални администрации и 
на дружества.

(2) Данните за местополо-
жението, границите, размерите, 
трайното предназначение и на-
чина на трайно ползване на по-
землените имоти и сградите и 
съоръженията на техническата 
инфраструктура, в които има 
самостоятелни обекти, дан-
ните за държавните граници, 
границите на административ-
но-териториалните и терито-
риалните единици и границите 
на територии, обхващащи имо-
ти с еднакво трайно предназна-
чение, както и данните за соб-
ствеността и ограничените 
вещни права се извличат от ка-
дастралната карта и Имотния 
регистър.

(3) Данните за надземните 
мрежи и съоръжения на техни-
ческата инфраструктура, за 
транспортните съоръжения 
(железопътни линии, пътища, 
мостове, бродове, пристани-
ща и др.), за хидрографията, за 
растителната и почвената по-
кривка, ландшафта и за релефа 
се извличат от топографските 
и специализираните карти и ре-
гистри.

(4) Данните за подземните 
сгради, за подземните мрежи и 
съоръжения на техническата ин-
фраструктура, за защитените 
природни обекти, за обектите 
на недвижимото културно на-
следство, както и други специ-
фични данни за териториите се 
ползват от специализираните 
карти, регистри и информацион-
ни системи на централни и те-
риториални администрации и на 
дружества.

(5) По искане на кмета на 
общината, на други ведомства 
или на заинтересованите лица 
създаването на специализирани 
карти, регистри и информацион-
ни системи със специализирани 
данни по чл. 32, ал. 1 от Закона 
за кадастъра и Имотния регис-
тър може да се извършва едно-
временно със създаването на 
кадастралната карта и кадас-
тралните регистри.

(6) Информацията по ал. 1-5 
се предоставя задължително 
на съответната държавна или 
общинска администрация, или 
на други лица, имащи право да 
възлагат градоустройствени 
планове, като се заплащат само 
действителните разходи, напра-
вени за създаването на копия от 

документацията. При поискване 
информацията се предоставя в 
срок 7 дни. При отказ или закъс-
нение се носи административ-
нонаказателна отговорност 
съгласно този закон.

Чл. 109. (1) Градоустрой-
ствените планове се изработ-
ват в графичен и цифров вид.

(2) Форматът на записа в 
цифров вид и точността на гра-
доустройствените планове се 
определят с правилника за при-
ложение на този закон.

Чл. 110. В правилника за при-
ложение на този закон се опре-
делят и задължителните изиск-
вания към обема и съдържанието 
на устройствените планове, с 
които се предвижда изграждане 
на специални обекти, свързани 
с отбраната и сигурността на 
страната, с оглед провеждане 
на регламентираните в закона 
публични процедури по съобща-
ване, съгласуване, обществено 
обсъждане и приемане съобразно 
Закона за защита на класифици-
раната информация.

Раздел II
Създаване, обявяване и 
одобряване на 
градоустройствените 
планове. 
Опростена процедура

Чл. 111. (1) Общинският 
съвет приема решение за изра-
ботване на проект за ОУПО и 
ОГП или за тяхното изменение 
и допълнение по предложение на 
кмета на общината, придружено 
от задание за проектиране. Ре-
шението за изработване на пла-
нове от компетентността да 
ги одобрява надобщински орган 
се приемат и от съответния 
одобряващ орган.

(2) Разрешение за изработ-
ване на проект за цялостен 
подробен устройствен план с 
надобщинско значение се дава 
със заповед на органа, който го 
одобрява.

Чл. 112. (1) Разрешение за 
изработване на проект за под-
робен устройствен план се дава 
с решение на общинския съвет 
по предложение на кмета на об-
щината. 

(2) Разрешение за изработ-
ване на проект за подробен ус-
тройствен план на част от ур-
банизирана територия в обхват 
до един квартал, а в Столична-
та община и в градовете с ра-
йонно деление – в обхват до три 
квартала, се дава със заповед на 
кмета на общината по предло-
жение на главния архитект. 

(3) Разрешение за изработ-
ване на проект за подробен ус-
тройствен план за изграждане 
на обекти с областно значение 
или разположени на територия-
та на повече от една община се 
дава със заповед на областния 
управител.

(4) Разрешение за изработ-
ване на проект за подробен 
устройствен план се дава със 
заповед на:

1. министъра на регионално-
то развитие – за обекти с:

а) обхват повече от една об-
ласт;

б) национално значение и/или 
национални обекти, определени 
със закон;

2. министъра на инвести-
ционното проектиране – за 
обекти с обхват до една об-
ласт, които са: 

а) определени с акт на Ми-
нистерския съвет за обекти с 
национално значение и/или за 
национални обекти;

б) строежи от първа и втора 
категория с индикативна стой-
ност над 10 000 000 лв., финанси-
рани с публични средства.

(5) Разрешение за изработ-
ване на проект за подробен 
устройствен план може да се 
даде от органите по ал. 1-4 и по 
искане и за сметка от заинте-
ресовани лица – собственици на 
поземлени имоти, концесионери, 
лица, които имат право да стро-
ят в чужд имот по силата на за-
кон, или други лица, определени 
в закон. 

(6) Разрешение за изработ-
ване на подробни устройстве-
ни планове за територии, върху 
които се предвижда изграждане 
на специални обекти, свързани 
с отбраната и сигурността на 
страната, се дава със заповед 
на министъра на отбраната, 
на министъра на вътрешните 
работи или на председателя на 
Държавна агенция „Национална 
сигурност”. Изработването на 
проекта се възлага от министъ-
ра на отбраната, от министъра 
на вътрешните работи или от 
председателя на Държавна аген-
ция „Национална сигурност”.

(7) Исканията за издаване на 
разрешения по ал. 1-6 се придру-
жават от задание за проекти-
ране. С разрешенията по ал. 1-6 
се определят обхватът, целите 
и задачите на проекта, видът 
подробен устройствен план, 
както и начинът на урегулира-
не на поземлените имоти – по 
правилата на чл. 16 или на чл. 17.

(8) За изработване на про-
ект за работен устройствен 
план по прилагането на дейст-
ващ подробен устройствен план 
не е необходимо издаване на раз-
решение.

(9) За изработване, процеди-
ране и одобряване на определен 
вид градоустройствени планове 
се предвижда опростена проце-
дура съгласно ППЗ. (Забележка: 
При обществените обсъждания 
ще се потърси професионален 
консенсус за въвеждане в рамки-
те на този закон на опростена-
та процедура.) 

Чл. 113. (1) С разрешенията 
по предходните два члена се 
одобряват заданията за изгот-
вяне на плановете. 

(2) Решенията на общинския 
съвет и заповедите на кмета на 
общината по предходните два 
члена се разгласяват с обявле-
ние, което се поставя на опре-
делените за това места в сгра-
дата на общината, района или 
кметството, както и на други 
подходящи места в съответна-
та територия – предмет на пла-
на, и се публикуват на интернет 
страницата на общината.

(3) Заповедите на министъ-
ра на регионалното развитие, 
на министъра на инвестицион-
ното проектиране и на област-
ния управител в предвидените 
по закона случаи се публикуват 
на интернет страницата на съ-
ответното министерство или 
на областта и се изпращат на 
съответната община за разгла-
сяване по реда на ал. 2.

(4) Решенията и заповеди-
те по предходните два члена не 
подлежат на оспорване. 

(5) Отказите за издаване на 
разрешение за изработване на 
градоустройствен план се да-
ват с мотивирано решение или 
заповед на компетентния орган 
в едномесечен срок от постъп-
ване на искането. Отказите се 
съобщават по реда на Админи-
стративнопроцесуалния кодекс 
и могат да бъдат оспорвани по 
реда за оспорване на този вид 
индивидуални административни 
актове.
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Чл. 114. (1) Проектите за 
градоустройствените планове 
се изработват въз основа на 
задание, включващо при необ-
ходимост опорен план, както и 
на допълнителна информация, 
свързана с устройството на 
съответната територия, оси-
гурена от общините, Агенция-
та по геодезия, картография и 
кадастър, централните и тери-
ториалните администрации и 
дружества, които изработват 
специализирани карти, регистри 
и информационни системи.

(2) Заданието, съставено от 
възложителя, обосновава необ-
ходимостта от изработването 
на плана и съдържа изисквания 
относно териториалния му об-
хват, сроковете и етапите за 
изработване. В заданието за из-
работване на подробен устрой-
ствен план за обекти, предста-
вляващи строежи от първа и 
втора категория с индикативна 
стойност над 10 000 000 лв., 
финансирани с публични сред-
ства, се посочва индикатив-
ната стойност на строежа. 
Заданието се придружава от 
необходимата информация за 
съществуващото положение и 
за действащите за съответ-
ната територия документи 
за стратегическо планиране и 
програмиране на териториал-
ното устройство и регионално 
развитие и градоустройствени 
планове.

(3) Опорният план, който е 
неразделна част от заданието, 
се изработва в мащаба на съот-
ветния градоустройствен план 
и съдържа основни кадастрални 
и специализирани данни за тери-
торията.

(4) Проектът за общ градо-
устройствен план се съобразява 
с предвижданията на заварени-
те подробни устройствени пла-
нове, одобрени или в процедура 
до датата на издаването на 
разрешенията за изработване 
на проект за общ градоустрой-
ствен план. Промяна на предназ-
начението, начина и характера 
на застрояване на поземлените 
имоти, за които е налице одо-
брен подробен устройствен 
план, се допуска само за изграж-
дането на обекти – публична 
общинска или публична държавна 
собственост, както и с цел за-
щита на обществени интереси 
– опазване на околната среда и 
на човешкото здраве, опазване 
на земеделски, горски и защите-
ни територии и защитени зони.

(5) В проекта за подробен 
устройствен план се отразяват 
разрешените строежи по пре-
дходен подробен план, за които 
разрешенията за строеж не са 
загубили правно действие. Про-
мяна в предвидено застрояване, 
за което има действащо разре-
шение за строеж, е допустима 
само със съгласие на възложите-
ля на строежа.

(6) Заданието по ал. 1 за за-
щитени територии за опазване 
на културното наследство се 
съгласува с Министерството 
на културата при условията и 
по реда на Закона за културното 
наследство.

(7) Заданието по ал. 1 се вна-
ся в Министерството на окол-
ната среда и водите или в съот-
ветната регионална инспекция 
по околната среда и водите за 
определяне на приложимите про-
цедури по реда на глава шеста 
от Закона за опазване на окол-
ната среда и чл. 31 от Закона 
за биологичното разнообразие. 
Екологичната оценка е част от 
градоустройствения план.

(8) След допускане/възлага-
не изработването на подробен 
устройствен план за изгражда-

не на национален обект или на 
общински обект от първосте-
пенно значение всички органи 
и лица извършват администра-
тивно обслужване или съгласу-
ване по този закон в срокове, с 
една втора по-кратки от пред-
видените.

Чл. 115. (1) Проучването и 
проектирането на градоустрой-
ствени планове, както и избо-
рът на устройствена концепция 
за тях се възлагат по реда на 
Закона за обществените поръч-
ки или се изработва от специа-
лизирани звена на публичната 
администрация.

(2) Проучвателните и про-
ектни работи за съставяне на 
градоустройствени планове се 
извършват в следните фази:

1. предварителен проект;
2. окончателен проект.
(3) По преценка на възложи-

теля може да се възложи от-
делно изработване на задание с 
опорен план, както и обединява-
не на фазите по ал. 2.

(4) Проучвателните и про-
ектните работи за елементи-
те на техническата инфра-
структура извън границите на 
урбанизираните територии се 
извършват в следните фази:

1. предварителен проект, в 
който се изработват варианти 
на трасето;

2. окончателен проект – пар-
целарен план, по който се из-
вършва отчуждаване.

Чл. 116. (1) Проектите за 
ОУПО и общи градоустройстве-
ни планове се публикуват в ин-
тернет страницата на съот-
ветната община и подлежат на 
обществено обсъждане преди 
внасянето им в съответните 
експертни съвети. Възложите-
лят на проекта организира и 
провежда общественото обсъж-
дане, като разгласява мястото, 
датата и часа на провеждане с 
обявление, което се поставя на 
определените за това места в 
сградата на общината, района 
или кметството, както и на 
други предварително оповесте-
ни обществено достъпни мес-
та в съответната територия 
– предмет на плана, и се публи-
кува на интернет страницата 
на възложителя и на общината, 
в един национален всекидневник 
и в един местен вестник. На 
общественото обсъждане се 
води писмен протокол, който 
се прилага към документаци-
ята за експертния съвет и за 
общинския съвет. В градовете 
с районно деление обществени 
обсъждания се организират за-
дължително във всички райони. 
Общественото обсъждане се 
съвместява и е част от проце-
дурата за провеждане на консул-
тации по екологичната оценка  
и/или оценката за съвмести-
мост, които възложителят на 
проекта организира и провежда 
по Закона за опазване на околна-
та среда и/или Закона за биоло-
гичното разнообразие. 

(2) Възложителят съгласу-
ва проектите за ОУПО и общи 
градоустройствени планове със 
заинтересованите централни 
и териториални администра-
ции, а при необходимост – и със 
специализираните контролни 
органи и експлоатационните 
дружества. Съгласуването се 
изразява в:

1. издаване на необходимите 
актове при условията, по реда и 
в сроковете, определени в спе-
циален закон;

2. издаване на писмени ста-
новища и/или участие на пред-
ставители на заинтересовани 
ведомства в заседанието на 

експертния съвет, когато за 
съгласуването не се изисква 
издаване на акт по т. 1; в този 
случай, ако в едномесечен срок 
от постъпване на искането за 
съгласуване не е представено 
писмено становище и на заседа-
нието на експертния съвет не 
присъства представител на за-
интересованото ведомство или 
в 14-дневен срок след заседание-
то не бъде подписан протоколът 
на съвета, се смята, че проек-
тът е съгласуван без забележки; 
отказите за съгласуване трябва 
да бъдат мотивирани.

(3) Проектите за ОУПО и 
общи градоустройствени пла-
нове се приемат от общинския 
експертен съвет. 

(4) По решение на общинския 
съвет проекти за ОУПО и общи 
градоустройствени планове на 
териториите с особена те-
риториалноустройствена за-
щита, както и за други градо-
устройствени планове могат 
да се внасят за приемане и от 
областния експертен съвет по 
градоустройство или от Нацио-
налния експертен съвет по те-
риториално устройство и реги-
онално развитие.

(5) ОУПО и общият градоус-
тройствен план се одобрява от 
общинския съвет по доклад на 
кмета на общината. Решението 
на общинския съвет се изпраща 
в 7-дневен срок от приемане-
то му на областния управител, 
който може в 14-дневен срок от 
получаването да върне незако-
носъобразното решение за ново 
обсъждане или да го оспори пред 
съответния административен 
съд при условията и по реда на 
чл. 45 от Закона за местното 
самоуправление и местната 
администрация. Решението на 
общинския съвет се изпраща за 
обнародване в Държавен вест-
ник, ако не е върнато за ново об-
съждане или не е оспорено пред 
съответния административен 
съд, а ако е оспорено – след при-
ключване на съдебното произ-
водство. Одобрените ОУПО и 
общ градоустройствен план се 
публикуват в интернет страни-
цата на съответната община.

(6) Специфичните правила и 
нормативи за устройството и 
застрояването на територия-
та на Столичната община се 
определят с общия градоустрой-
ствен план и се приемат от Ми-
нистерския съвет.

(7) Общият градоустрой-
ствен план на Столичната об-
щина, както и изменения и до-
пълнения в него се приемат от 
Министерския съвет по реда на 
този закон. Решението на Ми-
нистерския съвет се обнародва 
в Държавен вестник.

(8) Кметът на общината 
представя за приемане от об-
щинския съвет ежегоден доклад 
за изпълнението на ОУПО и об-
щия градоустройствен план и 
прави предложения за изменение 
на плана, ако такова се налага.

(9) Цялостни ПУП за селищни 
образувания с национално зна-
чение се одобряват със заповед 
на министъра на регионалното 
развитие след съгласуване с об-
щинския съвет и приемане от 
Националния експертен съвет 
по териториално устройство и 
регионално развитие, която се 
обнародва в Държавен вестник.

(10) Градоустройствените 
планове, одобрени от министъ-
ра на регионалното развитие, се 
публикуват в интернет страни-
ците на Министерството на 
регионалното развитие и на съ-
ответната община.

Чл. 117. (1) Изработеният 
проект за подробен устрой-

ствен план се съобщава от об-
щината на заинтересованите 
лица с обявление, обнародвано в 
Държавен вестник. По този ред 
се съобщават и проектите за 
подробни устройствени планове 
за линейните обекти на техни-
ческата инфраструктура извън 
границите на населените места 
и селищните образувания.

(2) Обявлението по ал. 1 се 
разгласява, като се поставя на 
определените за това места в 
сградата на общината, района 
или кметството, както и на 
други предварително оповесте-
ни обществено достъпни места 
в съответната територия – 
предмет на плана, и се публику-
ва на интернет страницата на 
общината и в поне един местен 
вестник. Проектът за подробен 
устройствен план се публикува 
на интернет страницата на съ-
ответната община.

(3) Когато проектът за под-
робен устройствен план е за 
част от населено място или се-
лищно образувание в обхват до 
един квартал или до три квар-
тала в градовете с районно де-
ление, както и за поземлени имо-
ти извън границите на населени 
места и селищни образувания, 
обявлението по ал. 2 се съобща-
ва на заинтересованите лица. 
В случаите когато адресът на 
някое от заинтересованите 
лица не е известен или то не е 
намерено на посочения от него 
адрес, обявлението се обнарод-
ва в Държавен вестник.

(4) В 14-дневен срок от съ-
общаването на обявлението 
по ал. 2 или в едномесечен срок 
от обнародването му в Държа-
вен вестник заинтересованите 
лица могат да направят писмени 
възражения, предложения и иска-
ния по проекта за подробен ус-
тройствен план до общинската 
администрация.

(5) Съгласуването на проек-
тите за подробни устройстве-
ни планове от заинтересовани-
те централни и териториални 
администрации, а при необходи-
мост – и със специализираните 
контролни органи и експлоата-
ционните дружества, се извърш-
ва по реда на този закон.

(6) В едномесечен срок след 
изтичане на сроковете по ал. 5 
проектите заедно с постъпили-
те възражения, предложения и 
искания се приемат от общин-
ския експертен съвет.

(7) По преценка на главния 
архитект на общината проек-
тът за подробен устройствен 
план може да се разгледа от об-
щинския експертен съвет преди 
съобщаването с оглед привежда-
нето му в съответствие с нор-
мативните изисквания.

(8) По решение на общинския 
съвет проекти за подробни ус-
тройствени планове на тери-
ториите с особена територи-
алноустройствена защита и за 
други подробни устройствени 
планове могат да се внасят за 
приемане и от областния екс-
пертен съвет или от национал-
ния експертен съвет.

(9) Когато проектът за 
подробен устройствен план се 
върне за цялостно или частично 
преработване, предвидените по 
закона процедури се провеждат 
отново за частта от плана, коя-
то е преработена.

(10) По неприетите възра-
жения, предложения и искания по 
плана физическите и юридиче-
ските лица имат право да полу-
чат информация от общинската 
администрация.

(11) Проектът за подробен 
устройствен план се разглежда 
от:

1. областния експертен съ-

вет – за обекти с обхват повече 
от една община или за обекти с 
регионално значение;

2. Националния експертен 
съвет по териториално устрой-
ство и регионално развитие – за 
обекти с:

а) обхват повече от една об-
ласт;

б) национално значение и/или 
национални обекти, определени 
със закон;

3. Националния експертен 
съвет по инвестиционно проек-
тиране – за обекти с обхват до 
една област, които са: 

а) определени с акт на Ми-
нистерския съвет за обекти с 
национално значение и/или за 
национални обекти;

б) строежи от първа и втора 
категория с индикативна стой-
ност над 10 000 000 лв., финанси-
рани с публични средства. 

Действията по съобщаване-
то се извършват от общински-
те администрации.

(12) Когато заинтересовани 
лица по смисъла на този закон са 
само лицата, по чиято инициа-
тива се създава или изменя под-
робен устройствен план, както 
и когато отчуждаването по чл. 
63б от Закона за енергетиката 
на имоти, извън границите на 
населени места и селищни об-
разувания, за които няма раз-
решено застрояване, е за минни 
изработки при добив на енергий-
ни ресурси по открит способ и 
предвижданото застрояване е 
за шеста категория строежи, 
проектът на плана или на из-
менението му се одобрява от 
компетентния орган, без да се 
съобщават по реда на ал. 1 и 3.

(13) Съгласуването на про-
ектите за подробните устрой-
ствени планове за изграждане 
или реконструкция на пътни 
кръстовища, възли и пътни връз-
ки за свързване на общински и 
частни пътища с републикански 
пътища и на прилежащи тери-
тории с републиканските пъ-
тища се извършва от админи-
страцията, управляваща пътя, 
по реда на този закон.

Чл. 118. (1) Подробният ус-
тройствен план се одобрява с 
решение на общинския съвет по 
доклад на кмета на общината в 
едномесечен срок след приема-
нето на проекта за подробен ус-
тройствен план от експертен 
съвет. Решението се изпраща в 
7-дневен срок за обнародване в 
Държавен вестник. По този ред 
се одобряват и проектите за 
цялостни подробни устройстве-
ни планове на селищните обра-
зувания с национално значение и 
за линейните обекти на техни-
ческата инфраструктура извън 
границите на населените места 
и селищните образувания.

(2) Подробният устройствен 
план в обхват до един квартал, 
а в Столичната община и в гра-
довете с районно деление – в 
обхват до три квартала, както 
и за поземлени имоти извън гра-
ниците на населени места и се-
лищни образувания, се одобрява 
със заповед на кмета на общи-
ната в 14-дневен срок след при-
емането на проекта за подробен 
устройствен план от общинския 
експертен съвет. Заповедта се 
съобщава на заинтересованите 
лица при условията и по реда на 
Административнопроцесуалния 
кодекс.

(3) Подробният устройствен 
план се одобрява със заповед на: 

1. областния управител – за 
обекти с обхват повече от една 
община или за обекти с регио-
нално значение;

2. министъра на регионално-
то развитие – за обекти с:
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а) обхват повече от една об-
ласт;

б) национално значение и/или 
национални обекти, определени 
със закон;

3. министъра на инвести-
ционното проектиране – за 
обекти с обхват до една об-
ласт, които са: 

а) определени с акт на Ми-
нистерския съвет за обекти с 
национално значение и/или за 
национални обекти;

б) строежи от първа и втора 
категория с индикативна стой-
ност над 10 000 000 лв., финанси-
рани с публични средства.

Заповедите се изпращат в 
7-дневен срок за обнародване в 
Държавен вестник.

(4) За републиканските пъ-
тища, железопътните магис-
трали и железопътните линии 
I и II категория парцеларният 
план се одобрява със заповед 
на министъра на регионалното 
развитие в едномесечен срок 
след приемането на проекта от 
Националния експертен съвет 
по териториално устройство 
и регионално развитие. Запо-
ведта се изпраща в 7-дневен 
срок за обнародване в Държавен 
вестник.

(5) Одобрените подробни 
устройствени планове по ал. 1 
и 2 се публикуват на интернет 
страницата на съответната 
община.

Чл. 119. (1) Заинтересовани 
лица в производството по одо-
бряване на подробните устрой-
ствени планове и на техните 
изменения са собствениците и 
носителите на ограничени ве-
щни права според данните от 
Имотния регистър, а до него-
вото въвеждане – по данни от 
Кадастралния регистър, както 
и лицата, на които е предоста-
вена концесия, когато недвижи-
мите имоти са непосредствено 
засегнати от предвижданията 
на плана. 

(2) Непосредствено засегна-
ти от предвижданията на под-
робния устройствен план недви-
жими имоти са:

1. имотите – предмет на са-
мия план;

2. съседните имоти, когато 
са включени в свързано застро-
яване;

3. съседните имоти, вкл. 
имотите през улица, когато се 
допускат намалени разстояния;

4. съседните имоти, когато 
се променя предназначението на 
имота – предмет на плана;

5. имотите, които попадат 
в сервитути, в защитени тери-
тории за опазване на културно-
то наследство или в забранени, 
охранителни или защитни зони, 
вкл. такива за обекти, свързани 
с отбраната и сигурността на 
страната, за които с нормати-
вен акт и/или със специфични 
правила и нормативи са въведе-
ни ограничения в режима на за-
строяване и ползване на позем-
ления имот.

(3) Непосредствено засег-
нати от предвижданията на 
парцеларния план за елемен-
тите на техническата инфра-
структура, обявени за обекти 
с национално значение, за на-
ционални обекти или за общин-
ски обекти от първостепенно 
значение, са поземлените имо-
ти или частите от тях – пред-
мет на самия план.

Чл. 120. (1) Решенията и за-
поведите за одобряване на гра-
доустройствените планове по 
този закон влизат в сила:

1. от датата на одобряване-
то, когато не подлежат на об-
жалване;

2. след изтичането на срока 
за обжалване, ако не са били об-
жалвани;

3. от датата на потвържда-
ването им от съда.

(2) Когато решението или 
заповедта за одобряване на 
подробен устройствен план са 
обжалвани, те влизат в сила по 
отношение на частта от пла-
на, която е извън предмета на 
жалбите.

Чл. 121. (1) В процеса на 
изработване на подробни ус-
тройствени планове инвести-
ционно проектиране за нови 
строежи в поземлените имо-
ти може да се разрешава въз 
основа на подробен устрой-
ствен план, който е извадка 
от изработвания проект за 
подробен устройствен план. 
Изработването на план-из-
вадка се разрешава от органа, 
компетентен да одобри плана. 
Планът-извадка се съгласува 
от проектанта на подробния 
устройствен план.

(2) Изработването на пла-
на-извадка по ал. 1 се допуска 
след приемане на предварител-
ния проект за подробен устрой-
ствен план от съответния екс-
пертен съвет.

(3) По изключение със съгла-
сие на органа, който назначава 
съответния експертния съвет, 
компетентен да приеме проек-
та за подробен устройствен 
план, изработването на плана-
извадка може да се допусне и 
преди приемане на предварител-
ния проект по ал. 2, когато улич-
ната регулация не подлежи на 
значителни промени и в обхвата 
на плана-извадка има съществу-
ващо застрояване, което предо-
пределя начина на проектното 
застрояване.

(4) Когато планът-извадка 
изменя действащ подробен ус-
тройствен план, планът-извад-
ка се изработва като проект 
за изменение на действащия 
план.

(5) Ако е необходим работен 
устройствен план, той се изра-
ботва и процедира заедно с пла-
на-извадка по ал. 1.

(6) План-извадка не се изра-
ботва за части от територия-
та, за които изработваният 
проект за подробен устрой-
ствен план не променя предвиж-
данията на действащ подробен 
устройствен план. В тези слу-
чаи задължително се издава виза 
за проектиране.

(7) В процеса на изработване 
на нов общ градоустройствен 
план, ОУПО или на изменение 
на действащ общ градоустрой-
ствен план или ОУПО след раз-
глеждането на проекта от 
експертния съвет към органа, 
компетентен да одобри плана, 
може да се допуска създаване на 
нови и изменение на действащи 
подробни устройствени планове 
в случаите, когато:

1. проектът на новия подро-
бен устройствен план отговаря 
на предвижданията на проекта 
за изменение или на проекта за 
нов общ градоустройствен план 
или ОУПО;

2. проектът за изменение 
на действащия подробен ус-
тройствен план отговаря на 
предвижданията на проекта за 
изменение или на проекта за нов 
общ градоустройствен план или 
ОУПО.

(8) В случаите по ал. 7 със 
заповед на органа, компетен-
тен да одобри плана, се до-
пуска изработване на проект 
за нов подробен устройствен 
план или на проект за измене-
ние на подробния устройствен 
план.

Раздел III
Условия и ред за изменение 
на градоустройствените 
планове

Чл. 122. (1) Влезлите в сила 
общи устройствени планове за 
общини и/или общи градоустрой-
ствени планове могат да се из-
менят, когато:

1. настъпят съществени 
промени в обществено-иконо-
мическите и устройствените 
условия, при които е бил съста-
вен планът;

2. възникнат нови държавни 
или общински нужди за обекти 
– собственост на държавата, 
на общините или на експлоата-
ционните дружества;

3. възникнат инвестиционни 
инициативи, които ще се реали-
зират със средства, осигурени 
по международни договори или 
от държавния бюджет, както и 
от инвеститори, сертифицира-
ни по реда на Закона за насърча-
ване на инвестициите;

4. отпадне необходимостта 
от изграждане на сгради, мрежи 
и съоръжения за специални нуж-
ди на отбраната и сигурността 
на страната;

5. се констатира явна фак-
тическа грешка, имаща значе-
ние за предвижданията на плана.

(2) Влезлите в сила подробни 
устройствени планове могат да 
се изменят, освен на основание 
по ал. 1, и когато:

1. в съответния срок не е за-
почнала процедурата за отчуж-
даване на поземлените имоти на 
заинтересованите страни;

2. при изменение на када-
стрален план или при одобряване 
или изменение на кадастрална 
карта в урегулирана територия 
имотните граници на поземле-
ните имоти не съвпадат с регу-
лационните;

3. планът не осигурява въз-
можност за застрояване по 
действащите устройствени 
правила и нормативи вслед-
ствие на установени геоложки 
и хидрогеоложки условия и за за-
пазване на разкрити археологи-
чески, исторически и културни 
ценности;

4.  планът съдържа явна 
фактическа грешка, която има 
значение за неговите предвиж-
дания;

5. планът е одобрен при съ-
ществени закононарушения; на 
това основание не могат да се 
изменят планове, за които има 
влязло в сила решение на съд или 
когато планът е приложен;

6. има съгласие на всички 
заинтересовани лица в произ-
водството по одобряване на 
подробните устройствени пла-
нове и на техните изменения по 
смисъла на този закон;

7. има предложение на съда 
по дела за делба на урегулирани 
поземлени имоти;

8. планът е одобрен без план-
схеми по реда на този закон.

(3) Когато изменението на 
подробния устройствен план на-
лага и изменение на действащ 
общ градоустройствен план или 
ОУПО, първо се изменя общи-
ят градоустройствен план или 
ОУПО. Органът, който разреша-
ва изработването на проекта 
за изменение на общия градоус-
тройствен план или ОУПО, може 
да допусне двата плана да се 
изменят едновременно при ус-
ловията и по реда за съответ-
ния план, като изменението на 
подробния устройствен план се 
одобрява след одобряване изме-
нението на общия градоустрой-
ствен план или ОУПО.

(4) Влезли в сила подробни 
устройствени планове не могат 
да се изменят с цел промяна на 

предназначението на терени, 
определени с подробните ус-
тройствени планове за озелене-
ни площи, освен в предвидените 
по закона случаи.

(5) Когато при прилагане на 
действащи подробни устрой-
ствени планове се променят 
само разположението и конфи-
гурацията на предвидените 
сгради, в т.ч. при пристрояване 
и надстрояване на съществу-
ващи сгради, без да се проме-
нят начинът и характерът на 
застрояването и правилата и 
нормативите за съответната 
устройствена зона, не е необхо-
димо да се изменят тези плано-
ве. В тези случаи конкретното 
застрояване се определя с виза 
по закона за строителството.

(6) С изключение на случаите 
по ал. 2, т. 1, изменение на под-
робните устройствени планове 
за промяна на предназначението 
на урегулирани поземлени имоти, 
отредени за обекти на образо-
ванието, науката, здравеопазва-
нето или културата, както и на 
спортни обекти и съоръжения, 
може да се извърши при условия-
та и по реда на този закон само 
след писмено съгласие на съот-
ветния министър. 

Чл. 123. (1) Заинтересовани 
лица могат да правят искания за 
изменение на устройствените 
планове с писмено заявление до 
кмета на общината или съот-
ветно до областния управител, 
или до министъра на регионално-
то развитие, или до министъра 
на инвестиционното проекти-
ране в предвидените по закона 
случаи.

(2) Когато искането е за 
изменение на подробен устрой-
ствен план, към заявлението се 
прилага скица с предложение за 
изменението му.

(3) Компетентният орган 
по ал. 1 в 14-дневен срок от 
постъпване на заявлението 
разрешава или отказва да се 
изработи проект за изменение 
на плана.

(4) Заповедите по ал. 3 се из-
дават въз основа на становище 
на:

1. главния архитект на общи-
ната – когато актът се издава 
от кмета на общината;

2. кмета на общината – ко-
гато актът се издава от над-
общински орган.

(5) При наличие на някое от 
основанията по предходния член 
компетентният орган може да 
нареди служебно с мотивирано 
предписание да се изработи про-
ект за изменение на действащ 
градоустройствен план.

(6) Мотивираните предпи-
сания, с които се допуска да се 
изработи проект за изменение 
на плана, спират прилагането 
на действащите устройствени 
планове в частите, за които се 
отнасят и на които противоре-
чат.

Чл. 124. (1) Проектите за из-
менения на градоустройствени-
те планове се изработват, съ-
гласуват, обявяват, одобряват 
и влизат в сила при условията и 
по реда на глава пета.

(2) За проектите за изме-
нение на подробните устрой-
ствени планове в обхват до 
три квартала не се прилагат 
изискванията за съгласуване, с 
изключение на случаите, при кои-
то се засягат имоти – недвижи-
ми културни ценности.

(3) Действието на съот-
ветния предходен градоустрой-
ствен план се прекратява от 
деня на влизането в сила на но-
вия или изменения градоустрой-
ствен план.

(4) Копия от влезлите в сила 
изменения на подробни устрой-
ствени планове, с които се 
променят границите на позем-
лените имоти, се изпращат на 
Агенцията по геодезия, картог-
рафия и кадастър.

ГЛАВА ШЕСТА
СПЕЦИФИЧНО 
ГРАДОУСТРОЙСТВО 
НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО

Раздел I
Oбщи положения

Чл. 125. Общият градоус-
тройствен план на Столичната 
община обхваща територия-
та на градския и на околоград-
ския район. Графичната част 
на плана се изработва в мащаб 
1:10 000 за градския район и в 
мащаб 1:25 000 за околоградския 
район.

Чл. 126. Оригиналът на об-
щия градоустройствен план се 
подпечатва и се съхранява в 
Министерския съвет. Заверени 
копия от плана се съхраняват в 
Столичната община, в Минис-
терството на регионалното 
развитие, Министерството на 
инвестиционното проектиране 
и в област София.

Чл. 127. Общият градоус-
тройствен план, предложенията 
за измененията му, съгласувани-
ята, протоколите от общест-
вените обсъждания и решенията 
на ОЕСУТ, НЕСУТ, СОС и МС се 
публикуват на електронната 
страница на Столичната общи-
на. 

Чл. 128. (1) Околоградският 
район обхваща територията, 
попадаща между границите на 
гр. София и административно-
териториалните граници на 
Столичната община. В околог-
радския район се обособяват 
специфични групи устройстве-
ни зони, територии и самостоя-
телни терени, определени в ППЗ.

Чл. 129. Устройството на 
Природен парк Витоша се осъ-
ществява съгласно плана за 
управление на парка и въз осно-
ва на подробни устройствени 
планове, изготвени в съответ-
ствие с плана за управление, при 
спазване изискванията на Зако-
на за защитените територии и 
на Закона за горите.

Чл. 130. Градският район об-
хваща територията, попадаща 
в границите на София, определе-
ни в графичната част на общия 
устройствен план. В градския 
район се обособяват специфични 
групи територии, устройствени 
зони и самостоятелни терени, 
определени в ППЗ. 

Раздел II
Централната градска част.
Устройство на зелената 
система

Чл. 131. (1) В градския район 
се обособява централна град-
ска част на София, включваща 
територията, попадаща в гра-
ниците от предгаровия площад 
на Централна гара на запад по 
бул. „Мария-Луиза” до ул. „Опъл-
ченска”, по ул. „Опълченска” на 
юг до бул. „Сливница”, по бул. 
„Сливница” на запад до бул. „Инж. 
Иван Иванов”, по бул. „Инж. Иван 
Иванов” на юг до ул. „Пиротска”, 
по ул. „Пиротска” на запад до бул. 
„Константин Величков”, по бул. 
„Константин Величков” на юг до 
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бул. „Александър Стамболийски”, 
по бул. „Александър Стамболий-
ски” на изток до бул. „Пенчо 
Славейков”, по бул. „Пенчо Сла-
вейков” (проектно и съществу-
ващо трасе) на югоизток до бул. 
„Витоша”, по бул. „Витоша” на 
югозапад до бул. „България”, по 
бул. „България” на изток до бул. 
„Евлоги Георгиев”, по бул. „Евлоги 
Георгиев” на изток, североизток 
и север до бул. „Генерал Данаил 
Николаев”, по бул. „Генерал Да-
наил Николаев” (съществуващо 
и проектно трасе) на запад до 
предгаровия площад на Централ-
на гара. В централната градска 
част се обособяват специфични 
групи устройствени зони и са-
мостоятелни терени, определе-
ни с ППЗ.

(2) Застрояването в устрой-
ствената зона на новия делови 
център се осъществява въз ос-
нова на подробни устройствени 
планове, придружени от специ-
фични правила и нормативи за 
тяхното прилагане, определени 
от Столичния общински съвет. 

(3) Специфичните правила 
и нормативи за застрояване на 
отделните квартали в зоната 
по този член се определят въз 
основа на обемно устройствено 
проучване, прието от Столичния 
общински съвет. За квартали, в 
които има обекти на недвижи-
мото културно наследство, об-
емно устройствено проучване 
се приема след положително 
становище на Министерството 
на културата.

(4) За разрешаване на ново 
строителство, пристрояване и 
надстрояване на съществуващи 
сгради в устройствената зона 
на новия делови център не се из-
работва работен устройствен 
план по реда на този закон.

Чл. 132. (1) Зелената систе-
ма като съвкупност от същест-
вуващи и предвидени озеленени 
територии в градския и околог-
радския район включва Природен 
парк Витоша, други паркове, ле-
сопаркове, гори, градини, терени 
и поземлени имоти за озеленява-
не, сервитутни и улични озеле-
нявания.

(2) Зелената система обхва-
ща специфични устройствени 
зони и самостоятелни терени, 
определени в ППЗ.

(3) Озеленените площи, из-
градени по утвърдени подробни 
устройствени планове, се при-
знават за осъществени меро-
приятия.

Чл. 133. (1) Предназначение-
то на поземлени имоти, попада-
щи в устройствени зони или в 
самостоятелни терени на зеле-
ната система, може да се про-
меня само в устройствена зона 
или в самостоятелен терен на 
зелената система от друг вид 
по ал. 2 на предходния член. 

(2) Извън случаите по ал. 1 
не се допуска изменение на об-
щия устройствен план с цел 
промяна на предназначението на 
територии и поземлени имоти, 
предвидени за градини, паркове 
и лесопаркове.

(3) В незастроени поземлени 
имоти, попадащи в устройстве-
ни зони и самостоятелни тере-
ни на зелената система, изграж-
дането на временни строежи от 
собствениците им се допуска 
само ако строежите са с функ-
циите по следващия член и при 
спазване на устройствените 
правила и нормативи по този 
закон.

Чл. 134. В устройствените 
зони и в самостоятелните те-
рени на зелената система след 
обществено обсъждане се до-

пуска застрояване за: 
1. мрежи и съоръжения на 

техническата инфраструктура;
2. поддържане на зелената 

система;
3. спортно-атракционни дей-

ности и детски площадки;
4. обслужване на посетите-

лите.

Раздел III
Прилагане на Общия 
градоустройствен план 
на СО 

Чл. 135. Устройството и за-
строяването на терените за 
далекоперспективно развитие 
преди 2020 г. се допускат въз 
основа на решение на Столичния 
общински съвет и при условие, 
че инвестиционните инициати-
ви съответстват на предвиж-
данията на общия градоустрой-
ствен план, обхващат изцяло 
или в значителна степен съот-
ветната устройствена зона и 
за тях е осигурено финансиране. 
В този случай предвидените ин-
вестиции трябва да включват 
и средства за изграждане на 
необходимите съоръжения на 
техническата инфраструктура.

Чл. 136. Промяна на пред-
назначението на земеделските 
земи за неземеделски нужди, 
предвидена с Общия градоус-
тройствен план на Столичната 
община, се извършва по реда на 
Закона за опазване на земедел-
ските земи, без да се провежда 
процедура за утвърждаване на 
площадка или трасе.

Чл. 137. Столичният общин-
ски съвет приема наредба за 
изграждане и опазване на зеле-
ната система на територията 
на Столичната община.

ГЛАВА СЕДМА
СПЕЦИФИЧНО 
ТЕРИТОРИАЛНО 
УСТРОЙСТВО НА 
ЧЕРНОМОРСКОТО 
КРАЙБРЕЖИЕ

Раздел I 
Oбщи положения

Чл. 138. (1) Основните цели 
на специфичното териториално 
устройство на Черноморското 
крайбрежие са:

1. създаване на условия за 
опазване, устойчиво интегри-
рано развитие и устройство на 
Черноморското крайбрежие;

2. осигуряване на свободен и 
безплатен достъп до морските 
плажове;

3. опазване, съхраняване и 
разумно използване на природ-
ните ресурси;

4. предотвратяване и нама-
ляване на замърсяването на Чер-
номорското крайбрежие;

5. защита на морския бряг 
от ерозия, абразия и свлачищни 
процеси;

6. възстановяване и опазва-
не на естествения ландшафт 
и културно-историческото на-
следство.

(2) Черноморското крайбре-
жие обхваща частта от ре-
гламентираната територия в 
РПТУР за Черноморския регион 
и в ОСТУР за съответните об-
ласти, както следва:

1. територията на стра-
ната, попадаща в обхвата на 
охранителните зони „А” и „Б”, 
и островите във вътрешните 
морски води и териториалното 
море;

2. акваторията на Черно 
море с широчина 200 м, измерена 

от бреговата линия.

Чл. 139. (1) Свободен и без-
платен достъп на гражданите 
до морските плажове се осигу-
рява чрез предвижданията на 
градоустройствените планове, 
вкл. на парцеларните планове за 
изграждане на обектите на тех-
ническата инфраструктура, об-
служваща тези територии в съ-
ответствие с РПТУР и ОСТУР.

(2) За части от територия-
та достъпът на гражданите 
може да бъде ограничен само в 
случаите, свързани с национал-
ната сигурност и отбраната на 
страната, охраната и контрола 
на държавната граница, опазва-
нето на защитени територии и 
обекти, при опасност за здраве-
то или живота им, както и в дру-
ги случаи, определени със закон.

(3) Разстоянието между за-
строяването в поземлен имот 
и границата на морски плаж е 
най-малко равно на височината 
на застрояването.

Раздел II 
Крайбрежна плажна ивица. 
Ползване

Чл. 140. (1) Крайбрежната 
плажна ивица е обособена те-
ритория, съставена от отдел-
ни морски плажове, представля-
ваща част от морския бряг към 
прилежащата му акватория.

(2) Морският плаж е тери-
тория, представляваща обо-
собена част от крайбрежната 
плажна ивица, покрита с пясък, 
чакъл и други седиментни или 
скални образувания в резултат 
на естествени или изкустве-
но предизвикани в резултат 
на човешка дейност процеси 
на взаимодействие на морето 
със сушата. Към територията 
на морския плаж се включват 
и пясъчните дюни, разположени 
непосредствено зад плажната 
ивица или попадащи върху мор-
ския плаж.

(3) Морските плажове са из-
ключителна държавна собстве-
ност. 

(4) Публична държавна соб-
ственост, която не може да 
бъде обявена за частна, са:

1. морските плажове;
2. брегоукрепителните и 

брегозащитните системи и 
съоръжения за предпазване от 
вредното въздействие на води-
те, изградени в имоти – държав-
на собственост, извън граници-
те на населените места;

3. прилежащите на морето 
крайбрежни езера, лагуни, лима-
ни и влажни зони;

4. пясъчните дюни;
5. островите, вкл. и създа-

дените в резултат на човешка 
дейност.

(5) Публична общинска соб-
ственост, която не може да 
бъде обявена за частна, са бре-
гоукрепителните и брегозащит-
ните системи и съоръжения за 
предпазване от вредното въз-
действие на водите, с изключе-
ние на тези по ал. 4, т. 2.

(6) Границите на обектите 
по ал. 4 и 5 се определят чрез 
преки геодезични измервания и 
се отразяват в кадастралната 
карта и в Имотния регистър по 
реда на Закона за кадастъра и 
Имотния регистър.

(7) За обектите по ал. 4 и 5 
се изработват специализирани 
карти, регистър и информацион-
на система по реда на Закона за 
кадастъра и Имотния регистър. 
Условията и редът за възлагане-
то, създаването и поддържане-
то на специализираните карти, 
регистъра и информационната 
система се определят с наредба 

на министъра на регионалното 
развитие.

(8) Когато в резултат на 
естествени процеси на взаи-
модействие на морето със су-
шата се образуват морски пла-
жове, засягащи един или повече 
имоти – частна собственост, 
частта от засегнатите имоти 
се отчуждава по реда на глава 
трета от Закона за държавна-
та собственост по предложение 
на министъра на регионалното 
развитие.

(9) За създаването на спе-
циализираните карти и регис-
три по ал. 7 органите, на които 
със закон са възложени опазване-
то и контролът на защитените 
територии и на защитените 
зони, са задължени да предоста-
вят информация и/или да посоч-
ват очертанията на обектите 
по ал. 4, т. 3 и 4.

Чл. 141. (1) Морските плажо-
ве с прилежащата им акватория 
могат да се поддържат и упра-
вляват чрез предоставяне на 
концесия за срок до 15 години. 
Широчината на прилежащата 
акватория, включена в обекта 
на концесия, не може да бъде по-
вече от 200 м.

(2) Концесията се предос-
тавя срещу задължението на 
концесионера да извършва кон-
цесионно плащане към конце-
дента, да осигурява свободен 
и безплатен достъп на морския 
плаж, да осъществява задължи-
телните дейности и да постави 
указателни табели със схеми на 
отделните зони и условията на 
концесията, съгласно правилни-
ка за приложение на закона.

(3) Морските плажове, които 
не са предоставени на концесия, 
се управляват от министъра на 
регионалното развитие чрез 
отдаването им под наем по реда 
на Правилника за прилагане на 
Закона за държавната собстве-
ност за срок до 5 години срещу 
задължение на наемателя да за-
плаща наемна цена и да извърш-
ва задължителните дейности.

(4) Министърът на регионал-
ното развитие със заповед може 
да предоставя правомощията си 
по ал. 5 на съответния облас-
тен управител.

(5) Морските плажове, които 
не са предоставени на концесия 
или под наем, се обявяват със 
заповед на министъра на реги-
оналното развитие за неохра-
няеми морски плажове ежегодно 
до 31 май. Заповедта се публи-
кува на официалната интернет 
страница на Министерството 
на регионалното развитие.

(6) Морските плажове с при-
лежащата им акватория в гра-
ниците на защитените тери-
тории, включени в Приложение 
№ 2 към Закона за защитените 
територии, могат да се под-
държат и управляват чрез пре-
доставяне на концесия или чрез 
отдаването им под наем по реда 
на Правилника за прилагане на 
Закона за държавната собстве-
ност, ако с плановете за упра-
вление, утвърдени по Закона за 
защитените територии, се до-
пуска осъществяване на дейнос-
ти, свързани с използването им 
за рекреационни нужди.

(7) Условията и редът за осъ-
ществяване на задължителните 
дейности на морските плажове 
се определят с правилника за 
приложение на закона.

Раздел III
Зони за териториално-
устройствена защита

Чл. 142. На територията на 
Черноморското крайбрежие се 

създават следните охранител-
ни зони:

1. зона „А” с режим на особе-
на териториалноустройствена 
защита;

2. зона „Б” със специфични ха-
рактеристики на територията 
и специален режим за опазване 
на териториалните и акватори-
алните ресурси.

Чл. 143. (1) Зона „А” обхва-
ща частта на акваторията на 
Черно море по чл. 3, т. 2, край-
брежната плажна ивица и част 
от територията, попадаща в 
ивица с широчина 100 м, измере-
на по хоризонтала от границите 
на морския бряг или на морските 
плажове.

(2) В зона „А” се забраняват:
1. строителството на плът-

ни огради;
2. поставянето на заграж-

дения, ограничаващи свободния 
пешеходен достъп;

3. търсенето, проучването 
и експлоатацията на природни 
богатства, с изключение на дей-
ностите, свързани с добива на 
лечебна кал, сол, минерални води 
и с изграждането на геозащит-
ни, брегозащитни и брегоукре-
пителни съоръжения;

4. заустването на непре-
чистени отпадни води, като 
количеството и качеството на 
пречистените води трябва да 
отговаря на изискванията за ин-
дивидуални емисионни ограниче-
ния, посочени в разрешителното 
за заустване, издадено съгласно 
изискванията на Закона за во-
дите;

5. изграждането и експло-
атацията на депа и други съо-
ръжения и инсталации за опол-
зотворяване и обезвреждане на 
отпадъци;

6. употребата на продукти 
за растителна защита и ми-
нерални торове, с изключение 
на регистрираните биологични 
продукти за растителна защи-
та и торове;

7. развитието на производ-
ства, отделящи замърсяващи 
вещества, посочени в Приложе-
ние I на Конвенцията за опазване 
на Черно море от замърсяване.

(3) В зона „А” извън терито-
рията на морските плажове се 
разрешават:

1. изграждането на прис-
танища и пристанищни съоръ-
жения, на брегоукрепителни, 
брегозащитни и геозащитни 
съоръжения, на пречиствател-
ни станции, както и на други 
обекти на техническата ин-
фраструктура, необходима за 
обслужване на урбанизираните 
територии, непопадащи в забра-
ните по ал. 2;

2. строителството на други 
обекти, извън посочените в т. 
1, при спазване на следните нор-
мативи за всеки поземлен имот:

а) плътност на застрояване 
(П застр.) – до 10 на сто;

б) минимална озеленена площ 
(П озел.) – най-малко 80 на сто, 
като половината от нея трябва 
да бъде осигурена за дървесна 
растителност;

в) характер на застрояване-
то – ниско, с височина до 6 м;

г) при изграждане на озелене-
ни площи – паркове и градини, в 
които се допуска строителство 
без промяна на предназначение-
то им, на мрежи и съоръжения на 
техническата инфраструктура, 
открити обекти за спортни или 
културни дейности, площадки за 
игра, монументално-декоратив-
ни, информационни и рекламни 
елементи – спомагателните 
постройки и съоръжения към 
открити обекти за спортни или 
културни дейности могат да за-
емат до 10 на сто от площта на 
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урегулирания поземлен имот и да 
имат височина до 6 м;

3. поставянето на премест-
ваеми обекти на градското об-
завеждане – спирки на масовия 
градски транспорт, монумен-
тално-декоративни елементи, 
пейки, осветителни тела, ин-
формационни табла, съдове за 
събиране на отпадъци, чешми, 
фонтани и часовници;

4. осъществяването на дей-
ностите по ал. 4, т. 5-8, както и 
на други дейности, непопадащи в 
забраните по ал. 2;

5. изграждането на подводни 
или плаващи обекти в акватори-
ята, свързани с туристическа-
та функция на крайбрежието.

(4) На територията на мор-
ските плажове се разрешават:

1. поставянето на плажни 
принадлежности, като се осигу-
рява не по-малко от 50 на сто 
от активната плажна площ за 
свободно разполагане на плажни 
принадлежности от страна на 
посетителите;

2. поставянето на премест-
ваеми обекти и съоръжения: за 
здравно и за санитарно-хигиен-
но обслужване, за водоспасител-
на и за спортно-развлекателна 
дейност, за бързо хранене и за 
поддържане на морските плажо-
ве;

3. изграждането на техни-
ческа инфраструктура, необхо-
дима за използване на обекти-
те по т. 2, както и за нуждите 
на националната сигурност и 
отбраната на страната и за 
осигуряване безопасността на 
корабоплаването;

4. изграждането на брего-
укрепителни, брегозащитни и 
геозащитни съоръжения;

5. реализирането на ланд-
шафтно устройствени и парко-
устройствени мероприятия;

6. извършването на специа-
лизирани дейности по опазване 
на единични и групови културни 
ценности;

7. извършването на изслед-
вания, свързани с опазване на 
околната среда;

8. изграждането на подземни 
проводи, мрежи и съоръжения на 
техническата инфраструктура.

(5) В наредбата по тази гла-
ва се определят дейностите по 
ал. 4, които могат да се осъ-
ществяват на територията на 
морските плажове, които не са 
предоставени на концесия или 
под наем. 

(6) Зоната на активната 
плажна площ по ал. 4, т. 1 за 
свободно разполагане на плаж-
ни принадлежности от страна 
на посетителите е равностой-
на като достъп до морето със 
зоните с разположени от кон-
цесионера или наемателя плаж-
ни принадлежности, които той 
предоставя възмездно на посе-
тителите на морския плаж. Зо-
ната се обозначава на морския 
плаж и на указателните табели, 
поставяни от концесионера или 
от наемателя на съответния 
морски плаж.

(7) Обектите по ал. 4, т. 2 
могат да заемат общо:

1. до 2 на сто от активната 
плажна площ на морския плаж, но 
не повече от 400 кв. м – на мор-
ските плажове с активна плаж-
на площ до 40 дка;

2. до 1 на сто от активната 
плажна площ на морския плаж – 
на морските плажове с активна 
плажна площ над 40 дка.

(8) Към обектите за бързо 
хранене по ал. 4, т. 2 се допус-
ка ползването на допълнителна 
търговска площ на морския плаж 
извън площта по ал. 7, която не 
може да заема повече от 2 на 
сто от активната плажна площ 
– за плажовете до 40 дка, и по-

вече от 1 на сто – за плажовете 
над 40 дка.

(9) Териториите от зона „А”, 
попадащи в границите на защи-
тени територии или на защите-
ни зони, запазват режимите си 
на опазване, ползване и управле-
ние, определени по реда на Зако-
на за защитените територии и 
на Закона за биологичното раз-
нообразие.

Чл. 144. (1) Зона „Б” обхваща 
териториите, попадащи в иви-
цата с широчина 2 км от грани-
цата на зона „А”, с изключение 
на урбанизираните територии 
на населените места, определе-
ни към датата на влизане в сила 
на закона.

(2) В зона „Б” се забраняват:
1. изграждането и експлоа-

тацията на депа и на други съ-
оръжения и инсталации за опол-
зотворяване и обезвреждане на 
отпадъци;

2. заустването на непре-
чистени отпадни води, като 
количеството и качеството на 
пречистените води трябва да 
отговарят на изискванията за 
индивидуални емисионни ограни-
чения, посочени в разрешител-
ното за заустване, издадено съ-
гласно изискванията на Закона 
за водите;

3. употребата на продукти 
за растителна защита и ми-
нерални торове, с изключение 
на регистрираните биологични 
продукти за растителна защи-
та и торове;

4. развитието на производ-
ства, отделящи замърсяващи 
вещества, посочени в Приложе-
ние I на Конвенцията за опазване 
на Черно море от замърсяване.

(3) Териториите от зона „Б”, 
попадащи в границите на защи-
тени територии или на защите-
ни зони, запазват режимите си 
на опазване, ползване и управле-
ние, определени по реда на Зако-
на за защитените територии и 
на Закона за биологичното раз-
нообразие.

Чл. 145. В зона „Б” се разре-
шава осъществяване на дейнос-
ти, непопадащи в забраните по 
ал. 2 и 3 на предходния член, и 
строителство, свързано със:

1. създаване на нови или раз-
ширяване на границите на насе-
лени места, курорти и курортни 
комплекси при спазване на след-
ните нормативи за всеки урегу-
лиран поземлен имот:

а) плътност на застрояване 
(П застр.) – до 30 на сто;

б) интензивност на застро-
яване (К инт.) – до 1,5;

в) минимална озеленена площ 
(П озел.) – 50 на сто, като поло-
вината от нея трябва да бъде 
осигурена за дървесна расти-
телност;

г) характер на застрояване-
то – средно, с височина до 15 м;

2. създаване на нови или раз-
ширяване на границите на ва-
канционни селища при спазване 
на следните нормативи за всеки 
урегулиран поземлен имот:

а) плътност на застрояване 
(П застр.) – до 30 на сто;

б) интензивност на застро-
яване (К инт.) – до 1,2;

в) минимална озеленена площ 
(П озел.) – 50 на сто, като поло-
вината от нея трябва да бъде 
осигурена за дървесна расти-
телност;

г) характер на застрояване-
то – ниско, с височина до 10 м;

3. създаване на нови или раз-
ширяване на границите на вилни 
зони при спазване на следните 
нормативи за всеки поземлен 
имот:

а) плътност на застрояване 
(П застр.) – до 40 на сто;

б) интензивност на застро-
яване (К инт.) – до 0,8;

в) минимална озеленена площ 
(П озел.) – 50 на сто, като поло-
вината от нея трябва да бъде 
осигурена за дървесна расти-
телност;

г) характер на застрояване-
то – ниско, с височина до 7,0 м;

4. изграждане на обекти, 
мрежи и съоръжения на техни-
ческата инфраструктура, непо-
падащи в забраните по ал. 2 на 
предходния член.

Чл. 146. Устройството и за-
строяването на поземлени имо-
ти, части от които попадат ед-
новременно в охранителни зони 
„А” и „Б”, се определят с подро-
бен устройствен план – план за 
регулация и застрояване по За-
кона за градоустройството. В 
съответствие с устройствена-
та зона, в която попада частта 
от поземления имот, с плана за 
регулация и застрояване в гра-
ниците на урегулирания позем-
лен имот се определят подзона 
в обхвата на охранителна зона 
„А” с пределно допустими показа-
тели на застрояване за същата 
и подзона в обхвата на охрани-
телна зона „Б” с пределно допус-
тими показатели за застроява-
не. Допустимото застрояване 
във всяка една от зоните се 
определя на базата на площта 
от поземления имот, попадаща 
в съответната подзона.

Чл. 147. (1) Разрешенията 
за строеж по реда на закона за 
строителството за изграждане 
на разрешените обекти в зона 
„А” и в зона „Б” се издават при 
наличие на необходимата техни-
ческа инфраструктура за енер-
госнабдяване, водоснабдяване, 
за отвеждане и пречистване на 
отпадни води, както и за съби-
ране и обезвреждане на битови 
и строителни отпадъци.

(2) При липса на техниче-
ска инфраструктура по ал. 1 тя 
може да бъде изградена при ус-
ловията и по реда на Закона за 
градоустройството и закона за 
строителството.

(3) Поставянето на пре-
местваеми обекти и съоръжения 
на територията на морските 
плажове, в т.ч. ползваната до-
пълнителна търговска площ, и 
на територията на селищните 
образувания с национално значе-
ние се разрешава по специфични 
правила и норми, съгласно наред-
бата за премествеми обекти, 
предвидена в Закона за градоу-
стройството.

Чл. 148. (1) Държавата и 
общините осигуряват транс-
портни връзки с републикански 
или местни пътища, както и пе-
шеходни и велосипедни алеи до 
морските плажове, в съответ-
ствие с разпоредбите на Закона 
за пътищата.

(2) Обектите за транспорт-
на връзка и за пешеходно и вело-
сипедно движение се определят 
с подробен устройствен план 
за съответната територия на 
общината, специфично относно 
крайбрежната ивица и охрани-
телните зони. 

(3) Собствениците на недви-
жими имоти, през които подроб-
ният устройствен план пред-
вижда преминаване на обекти за 
пешеходно движение, учредяват 
право на преминаване в полза на 
съответната община по реда на 
Закона за градоустройството в 
тримесечен срок от влизането 
в сила на плана.

(4) При отказ на собствени-
ците да учредят право на преми-
наване в срока по ал. 3 имотът 
или част от него се отчуждават 

в полза на съответната община 
при условията и по реда на Зако-
на за общинската собственост.

Чл. 149. Забранява се из-
вършването на строителни и 
монтажни работи в курортни-
те територии на населените 
места, курортите, курортните 
комплекси и ваканционните се-
лища по Черноморското край-
брежие от 15 май до 1 октомври. 
Изключение се допуска само за 
неотложни аварийно-ремонтни 
работи и геозащитни мерки и 
дейности.

Чл. 150. Подробните устрой-
ствени планове за територии, 
попадащи в зона „А” и в зона 
„Б”, се приемат от общинския 
експертен съвет по градоу-
стройство, в състава на кой-
то задължително се включват 
представители на регионални-
те служби на Министерството 
на околната среда и водите, Ми-
нистерството на земеделието 
и храните, Министерството 
на здравеопазването, предста-
вители на Министерството на 
отбраната, Министерството 
на вътрешните работи, Ми-
нистерството на транспорта, 
информационните технологии и 
съобщенията и на съответния 
областен управител, по един 
представител на Камарата на 
архитектите в България и на 
Камарата на инженерите в ин-
вестиционното проектиране и 
представители на общинската 
администрация, определени със 
заповедта на кмета на община-
та по чл. 5, ал. 4 от Закона за 
устройство на територията.

Чл. 151. (1) Промяна на пред-
назначението на земеделски 
земи и на поземлени имоти в 
горските територии, попадащи 
в зона „А” и в зона „Б”, за създа-
ване или за разширяване на ур-
банизирани територии или за 
застрояване на отделни или на 
група поземлени имоти се раз-
решава само ако това е пред-
видено с влязъл в сила общ гра-
доустройствен план или ОУПО 
за съответната територия на 
общината и одобрен по реда 
на този закон или на Закона за 
градоустройството подробен 
устройствен план.

(2) Извън случаите по ал. 1, 
промяна на предназначението 
на земеделски земи и поземлени 
имоти в горските територии се 
извършва въз основа на влязъл 
в сила подробен устройствен 
план за:

1. обекти с национално зна-
чение;

2. национални обекти по сми-
съла на Закона за държавната 
собственост;

3. обекти с регионално зна-
чение;

4. общински обекти от пър-
востепенно значение;

5. обекти – публична соб-
ственост;

6. обекти със сертификат 
за клас инвестиция по Закона за 
насърчаване на инвестициите; 

7. обекти на техническата 
инфраструктура;

8. специални обекти, свърза-
ни с отбраната и сигурността 
на страната;

9. обекти в райони за целена-
сочена подкрепа от държавата 
по Закона за регионалното раз-
витие въз основа на решение на 
общинския съвет;

10. недвижими културни цен-
ности.

Чл. 152. (1) Забраняват се 
строителството и поставяне-
то на преместваеми обекти и 
съоръжения, промяната на пред-

назначението и учредяването на 
ограничени вещни права върху 
пясъчните дюни, попадащи в гра-
ниците на зона „А”, зона „Б” или 
в урбанизираните територии на 
населените места след граници-
те на зона „А”, освен в случаите  
когато с влязъл в сила подробен 
устройствен план е предвидено 
изграждане на:

1. обекти с национално зна-
чение;

2. обекти на техническата 
инфраструктура;

3. специални обекти, свърза-
ни с отбраната и сигурността 
на страната.

(2) Забраните по ал. 2 на 
чл. 144 и 145 се прилагат и за 
обектите по ал. 1 на този член.

Раздел IV
Устройство 
на крайбрежието

Чл. 153. Териториалното ус-
тройство и регионалното раз-
витие и градоустройството на 
Черноморското крайбрежие се 
извършват въз основа на спе-
цифичните разпоредби на тази 
глава и на:

1. РПТУР, ОСТУР и ОУПО на 
съответните територии от 
Черноморското крайбрежие;

2. общите градоустрой-
ствени планове за градовете, 
центрове на общини на терито-
рията на Черноморското край-
брежие;

3. подробни устройствени 
планове в обхвата на т. 1 и 2.

Чл. 154. (1) С общите градо-
устройствени планове и ОУПО 
за териториите на черномор-
ските общини, както и с прави-
лата и нормативите за тяхното 
прилагане, се определят:

1. общата структура на те-
риторията и устройствените 
изисквания към развитието на 
територията и акваторията;

2. териториите за извърш-
ване на стопанска дейност;

3. обектите на техническа-
та инфраструктура с национал-
но и регионално значение;

4. мероприятията за опазва-
не на околната среда, биологич-
ното разнообразие, природните 
ресурси и културните ценности;

5. териториите и акватори-
ите с ограничителни режими на 
устройство и застрояване;

6. общият режим за използ-
ване на водните, горските, по-
землените и рекреационните 
ресурси;

7. пределно допустимите 
рекреационни капацитети на 
курортните населени места и 
селищни образувания, курорти-
те, курортните комплекси, ва-
канционните селища и вилните 
зони по критерии, определени 
с правилника за приложение на 
този закон;

8. необходимите мероприя-
тия за брегозащита, опазване, 
възстановяване и подобряване 
естетическите качества на 
териториите, мерките за опаз-
ване и възстановяване на харак-
тера на ландшафта и на недви-
жимите културни ценности;

9. териториите и зоните, 
в които не се допускат ново 
строителство и разширяване 
на строителните граници на 
съществуващите урбанизирани 
територии;

10. устройствените правила 
и нормативи за застрояване на 
съществуващи и бъдещи урбани-
зирани територии;

11. урбанизираните, земедел-
ските, горските и нарушените 
територии;

12. териториите, които ще 
се устроят като крайбрежни 
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паркове и градини;
13. специфичните изисква-

ния, правила и нормативи за 
устройство на територията и 
акваторията.

(2) С общите градоустрой-
ствени планове и ОУПО за те-
риториите на черноморските 
общини се отразяват:

1. границите на крайбрежна-
та плажна ивица;

2. специфичните граници и 
зони по тази глава;

3. териториите на защите-
ните и рекреационните гори;

4. териториите на защите-
ните територии и защитените 
зони;

5. териториите и участъци-
те от акваторията със статут 
на културни ценности;

6. границите на територии-
те с ограничителен режим, под-
чинен на изисквания, свързани 
със сигурността и отбраната 
на страната, вкл. охраната и 
контрола на държавната грани-
ца.

Чл. 155. (1) Към ОГП, ОУПО 
и подробните устройствени 
планове се изработват специа-
лизирани схеми за прилежащата 
акватория.

(2) Със схемите по ал. 1 се 
определят зоните за:

1. санитарна охрана;
2. развитие на водни спор-

тове;
3. подводна археология и под-

воден туризъм;
4. брегоукрепителни, бре-

гозащитни и геозащитни съо-
ръжения, както и за други съо-
ръжения или обекти, свързани 
с туристическата функция на 
крайбрежието и стопанския ри-
болов;

5. осъществяване на дей-
ности, свързани с национална-
та сигурност и отбраната на 
страната.

(3) Схемите по ал. 1 се при-
емат и одобряват като част от 
плановете.

ЧАСТ ТРЕТА

РЕЖИМ И 
ОГРАНИЧЕНИЕ НА 
ВЕЩНИ ПРАВА. 
ОТЧУЖДАВАНЕ 
И ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ

ГЛАВА ОСМА
УЧРЕДЯВАНЕ И 
ПРЕХВЪРЛЯНЕ 
НА ПРАВО НА СТРОЕЖ

Чл. 156. Правото на строеж 
в поземлен имот се учредява в 
съответствие с влязъл в сила 
подробен устройствен план или 
виза за проектиране, издадена 
от главния архитект на общи-
ната (района) в предвидените 
от закона за строителството 
случаи.

Чл. 157. (1) Правото на стро-
еж на сграда или на част от нея 
може да бъде предмет на прех-
върлителна сделка от момента 
на учредяването му до завърш-
ване на сградата в груб строеж.

(2) След завършване на сгра-
дата в груб строеж, констати-
рано с протокол на общинската 
(районната) администрация, 
предмет на прехвърлителна 
сделка може да бъде построена-
та сграда или самостоятелни 
части от нея.

Чл. 158. (1) Строежи в чужд 
урегулиран поземлен имот имат 
право да извършват лицата, 
в полза на които е учредено 
право на строеж или право на 
надстрояване или пристроява-

не на заварена сграда, както и 
строежи под повърхността на 
земята.

(2) Строеж в чужд поземлен 
имот и строеж под повърхност-
та на земята в чужд поземлен 
имот имат право да извършват 
и лицата, в полза на които е из-
дадена заповед по чл. 171, ал. 3 и 
4 или е учреден сервитут по чл. 
64 и § 26 от преходните и заклю-
чителните разпоредби на Зако-
на за енергетиката. На същите 
се издава разрешение за строеж 
по реда на закона за строител-
ството.

Чл. 159. (1) В съсобствен 
урегулиран поземлен имот може 
да се извършат нов строеж, над-
строяване или пристрояване от 
един или повече съсобственици 
въз основа на договор в нотари-
ална форма с останалите соб-
ственици.

(2) Надстрояване или при-
строяване на сграда – етажна 
собственост, се разрешава въз 
основа на договор за учредяване 
на право на надстрояване или 
пристрояване със собственика 
на урегулирания поземлен имот 
в нотариална форма и деклара-
ция-съгласие с нотариална за-
верка на подписите от всички 
собственици в етажната соб-
ственост.

(3) Когато държавата или 
общината е съсобственик на 
урегулиран поземлен имот, дого-
ворите по ал. 1 и 2 се сключват 
в писмена форма. Когато държа-
вата или общината е собстве-
ник на имот в сграда – етажна 
собственост, съгласието по ал. 
2 е в писмена форма. Условията 
и редът за сключване на догово-
рите от държавата и общините 
по ал. 1 и 2, както и за даване на 
съгласие по ал. 2, се определят 
съответно с правилника за при-
лагане на Закона за държавната 
собственост и с наредбата по 
чл. 8, ал. 2 от Закона за общин-
ската собственост.

(4) За издаване на разреше-
ние за нов строеж, съответно 
за надстрояване или за пристро-
яване в съсобствен имот, пред-
назначен за ниско жилищно или 
вилно застрояване, не се изисква 
съгласие от останалите съсоб-
ственици в случаите, когато 
те са реализирали, започнали са 
или имат права за съответното 
строителство в имота.

Чл. 160. (1) Съоръженията за 
достъпна среда на хората с ув-
реждания в съществуващи сгра-
ди се изграждат или поставят 
въз основа на одобрен проект в 
съответствие с изискванията 
на съответната наредбата и 
издадено разрешение за строеж 
или разрешение за поставяне. 

(2) При необходимост съоръ-
жения по ал. 1 могат да се из-
граждат или поставят и извън 
границите на урегулирания по-
землен имот на съответната 
сграда върху част от имот – 
публична собственост на дър-
жавата или общините, ако това 
не препятства установения му 
траен начин на ползване.

(3) За изграждането или по-
ставянето на съоръжения по 
ал. 1 в съсобствен имот или в 
общите части на сгради в ре-
жим на етажна собственост не 
се изисква съгласието на оста-
налите съсобственици в имота, 
съответно на собствениците 
на самостоятелни обекти в ет-
ажната собственост.

(4) За издаване на разреше-
нията по ал. 1 не се събират 
такси.

Чл. 161. (1) Не се иска съгла-
сието на останалите собстве-

ници на етажната собственост 
при преустройства на собстве-
ни обекти, помещения или части 
от тях, когато:

1. не се променя предназна-
чението им;

2. не се отнемат общи поме-
щения и площи или части от тях 
и не се променя предназначение-
то им;

3. не се изменят съществено 
общите части на сградата;

4. се свързват вътрешни ин-
сталации с общи мрежи, преми-
наващи през или до делителната 
стена или през обслужващи по-
мещения по една вертикална ос;

5. се прекарва нова инста-
лация през обща част, която не 
засяга помещения на отделни 
собственици;

6. се променя предназначе-
нието на обекти, разположени в 
нежилищни сгради;

7. преустройството се из-
вършва при условията на чл. 38.

(2) В случаите извън тези 
по ал. 1 се изискват решение на 
общото събрание на собстве-
ниците, взето по установения 
ред, и изрично писмено съгласие 
на всички собственици – непо-
средствени съседи на обекта, 
а когато се завземат общи час-
ти – съгласието на всички соб-
ственици, изразено с нотариал-
на заверка на подписите.

(3) Когато с проекта за 
преустройство се предвижда 
присъединяване на обща част в 
сграда – етажна собственост, 
към самостоятелен обект в ет-
ажната собственост или създа-
ване на самостоятелен обект 
от обща част на сграда – ет-
ажна собственост, се сключва 
договор за прехвърляне на соб-
ственост в нотариална форма 
с останалите собственици в 
етажната собственост. Въз 
основа на одобрения проект и на 
договора се издава разрешение 
за строеж.

(4) Държавата и общините 
сключват договори по ал. 3 при 
условия и по ред, определени съ-
ответно с Правилника за прила-
гане на Закона за държавната 
собственост и с Наредбата по 
чл. 8, ал. 2 от Закона за общин-
ската собственост.

(5) Преустройството по 
ал. 1 и 2 се допуска само ако не 
може да се намери друго тех-
ническо решение и отговаря на 
архитектурните, строително-
техническите, санитарно-хи-
гиенните и противопожарните 
правила и нормативи и се извър-
ши по начин, най-благоприятен 
за засегнатия имот.

(6) В случаите по ал. 1 и 2 
собственикът на преустроени-
те помещения е длъжен да от-
страни всички повреди, причине-
ни във връзка със строителните 
работи, като се прилагат разпо-
редбите на раздел II „Обезщетя-
ване при други случаи“ от глава 
тринадесета на този закон.

(7) Преустройството по ал. 
3 се отбелязва в кадастъра, а 
договорите по ал. 3 и 4 се впис-
ват в Имотния регистър.

Чл. 162. Изменение на съ-
ществуващи общи инсталации 
или прокарване на нови инстала-
ции в съсобствени сгради или в 
сгради – етажна собственост, 
се извършва с изрично писмено 
съгласие на половината от всич-
ки съсобственици, съответно с 
решение на общото събрание 
на собствениците в етажната 
собственост, прието с мнозин-
ство повече от 50 на сто идеал-
ни части от общите части.

(2) Инсталация за централ-
но отопление или газоснабдява-
не в съсобствена сграда или в 
сграда – етажна собственост, 

се прокарва с изрично писмено 
съгласие на половината от всич-
ки съсобственици, съответно с 
решение на общото събрание 
на собствениците в етажната 
собственост, прието с мнозин-
ство повече от 50 на сто идеал-
ни части от общите части.

Чл. 163. (1) С подробни ус-
тройствени планове в части 
от урегулирани поземлени имо-
ти – в партерното ниво на сгра-
ди в режим на средно или високо 
свързано застрояване, разполо-
жени по външните регулационни 
линии, могат да се предвиждат 
разширения и връзки с трото-
ара на прилежащата улица като 
пешеходни проходи, колонади и 
пасажи за улесняване на пеше-
ходния достъп в дълбочина на 
квартала или по протежение на 
улицата.

(2) Обектите по ал. 1 не мо-
гат да надвишават 30 на сто от 
застроената площ на сградите.

(3) Собствениците на урегу-
лирани поземлени имоти и сгра-
ди не могат да препятстват 
или да ограничават масовия пе-
шеходен достъп до обектите по 
ал. 1. 

(4) Обекти по ал. 1 могат да 
се предвиждат и чрез измене-
ние на действащите подробни 
устройствени планове.

(5) Собствениците на уре-
гулирани поземлени имоти и 
сгради по ал. 1 се обезщетяват 
еднократно от общината.

Чл. 164. (1) С подробни ус-
тройствени планове може да се 
предвижда застрояване под и 
над улици и други открити прос-
транства.

(2) Собствениците на стро-
ежите под или над улиците и 
други открити пространства 
са длъжни да осигуряват въз-
можност за безпрепятствена 
експлоатация и поддръжка на 
обектите по ал. 1 и на съпът-
стващата ги инженерна ин-
фраструктура. Строежите не 
могат да влошават условията 
за ползване или застрояване на 
обектите по ал. 1.

(3) Строежите под улица и 
други открити пространства 
се свързват с един или пове-
че от граничещите с улицата 
квартали чрез подходи в урегу-
лирани поземлени имоти, сгради 
или в прилежащата тротоарна 
площ, които са част от плана за 
улична регулация. Строежите се 
нанасят в кадастъра с иденти-
фикатор и се вписват в Имот-
ния регистър в самостоятелна 
имотна партида.

(4) Строежите над улица и 
други открити пространства 
могат да се свързват със сре-
щуположни нежилищни сгради. 

(5) Строежите под и над 
улици или други открити прос-
транства, собственост на 
общините или държавата, се 
извършват въз основа на учре-
дено право на строеж по реда на 
Закона за общинската собстве-
ност или на Закона за държавна-
та собственост.

Чл. 165. (1) Със специали-
зирани подробни устройствени 
планове може да се предвиж-
да подземно строителство на 
транспортна техническа инфра-
структура и съпътстващите я 
елементи, публична собстве-
ност на държавата или на общи-
ните, които не са свързани с на-
миращите се на повърхността 
поземлени имоти и полуподземни 
и надземни строежи.

(2) Заинтересовани лица по 
тези планове са собственици-
те и носителите на ограниче-
ни вещни права върху поземлени 

имоти и полуподземни и надзем-
ни строежи, разположени не-
посредствено над подземните 
строежи по ал. 1.

(3) Подземните строежи по 
ал. 1 не могат да влошават ус-
ловията за ползване или застро-
яване на поземлените имоти на 
повърхността.

(4) Собствениците и носи-
телите на ограничени вещни 
права върху поземлени имоти и 
полуподземни и надземни стро-
ежи, разположени непосредстве-
но над подземните строежи по 
ал. 1, се обезщетяват едно-
кратно от собственика на под-
земния строеж преди започване 
на строителството.

Чл. 166. (1) С подробни ус-
тройствени планове може да се 
предвижда застрояване върху 
морското дъно и дъното на бъл-
гарския участък и крайбрежна-
та заливаема ивица на р. Дунав 
в полза на община за изгражда-
не или разширение на рибарско 
пристанище или на специализи-
ран обект за обслужване на ри-
боловни дейности по смисъла на 
Закона за морските простран-
ства, вътрешните водни пъти-
ща и пристанищата на Републи-
ка България, както и свързаните 
с тях брегозащитни съоръжения 
за предпазване от вредното 
въздействие на водите.

(2) Строителството на 
обектите по ал. 1 се извършва 
от държавата или общината 
след учредяване право на стро-
еж по реда на Закона за държав-
ната собственост.

ГЛАВА ДЕВЕТА
ВРЕМЕННИ ПЪТИЩА. 
ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП

Раздел I
Временни пътища

Чл. 167. (1) Когато съглас-
но подробен устройствен план 
някои урегулирани поземлени 
имоти имат лице само по проек-
тирани нови улици, преди тези 
улици да са открити, общината 
може да прокарва временни пъ-
тища, които осигуряват достъп 
до съответните имоти.

(2) При нужда временни пъ-
тища се прокарват в урегулира-
ни части на населени места и 
селищни образувания, за които 
ще бъдат създадени нови под-
робни устройствени планове, 
както и в неурегулирани още 
части, включени в общ устрой-
ствен план.

(3) Временните пътища 
трябва по възможност да след-
ват новите улици по подробния 
устройствен план, съответно 
улиците по проектоплана или по 
извършените проучвания. Вре-
менните пътища се прокарват 
по такъв начин, че да не засягат 
заварени сгради и постройки, 
както и дълготрайни декоратив-
ни дървета.

(4) Собствеността върху 
частите от поземлени имоти, 
заети за временни пътища, се 
запазва. Временни пътища се 
използват до откриване на но-
вите улици, съгласно подробния 
устройствен план.

(5) Когато няма друга тех-
ническа възможност, временни 
пътища се прокарват и за да 
се осигури достъп до законно 
разрешени строежи извън гра-
ниците на урбанизираните те-
ритории до разрешаване полз-
ването на строежите, заедно с 
предвидените за тях постоянни 
пътища.

(6) Временни пътища се про-
карват въз основа на писмен 
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договор между заинтересовани-
те собственици на поземлени 
имоти с нотариална заверка на 
подписите, а при липса на съгла-
сие – въз основа на заповед на 
кмета на общината.

(7) Временни пътища при 
бедствия, аварии и катастрофи 
се прокарват въз основа на запо-
вед, издадена от компетентни 
органи, определени със специа-
лен закон.

Чл. 168. (1) Обезщетенията 
на правоимащите за вредите, 
причинени от прокарването на 
временни пътища, са за сметка 
на собствениците на поземлени 
имоти, които ще се обслужват 
от временните пътища.

(2) Обезщетението за ча-
стите от поземлени имоти, из-
ползвани за временни пътища, 
се определя за съответната 
година и се изплаща на равни 
месечни вноски. Обезщетение-
то за подобренията, които се 
унищожават във връзка с вре-
менните пътища, се изплаща в 
брой преди заемане на поземле-
ните имоти.

(3) Обезщетенията за вре-
менни пътища при бедствия, 
аварии и катастрофи се извърш-
ват по реда на специален закон.

(4) Размерът на обезщете-
нията се определя по предвиде-
ния в закона ред.

Раздел II
Преминаване през чужди 
поземлени имоти. 
Прокарване на отклонения 
от мрежи и съоръжения 
през чужди недвижими 
имоти

Чл. 169. (1) Право на преми-
наване през чужд поземлен имот 
се учредява с писмен договор с 
нотариална заверка на подписи-
те.

(2) Когато не е постигнато 
съгласие между собствениците 
на поземлените имоти и дру-
го техническо решение е явно 
икономически нецелесъобразно, 
правото на преминаване през 
чужди поземлени имоти се уч-
редява със заповед на кмета на 
общината.

(3) Правото на преминаване 
през държавни или общински по-
землени имоти се учредява, ко-
гато друго техническо решение 
е явно икономически нецелесъо-
бразно, със заповед на област-
ния управител, съответно със 
заповед на кмета на общината.

(4) С правото на премина-
ване не могат да се влошават 
условията за застрояване на 
поземлените имоти, да се пре-
пятства установеният начин на 
трайно ползване на поземлените 
имоти и да се засягат разреше-
ни строежи или съществуващи 
сгради, освен ако това не е из-
рично уговорено между собстве-
ниците с договора по ал. 1.

(5) Влошаване в условията за 
застрояване и ползване на дър-
жавни или общински поземлени 
имоти при учредяване право на 
преминаване към други имоти 
може да се допусне по изключе-
ние, поради липса на друга тех-
ническа възможност или когато 
друго техническо решение е 
явно икономически нецелесъо-
бразно, с разрешение на минис-
търа на регионалното развитие 
– за държавните поземлени имо-
ти, съответно с решение на об-
щинския съвет – за общинските 
поземлени имоти.

(6) Цената на правото на 
преминаване по ал. 2 и 3 се оп-
ределя по предвидения в закона 
ред и се заплаща преди издаване 
на заповедите по ал. 2 и 3.

(7) Договорът по ал. 1 и запо-
ведта по ал. 2 се вписват в Им-
отния регистър по партидата 
на поземления имот, който се 
обслужва от учреденото право 
на преминаване, и по партидата 
на поземления имот, върху който 
е учредено правото на премина-
ване.

(8) Заповедта по ал. 3 се 
вписва в Имотния регистър по 
партидата на поземления имот, 
който се обслужва от учреде-
ното право на преминаване, по 
партидата на държавния или 
на общинския поземлен имот, 
върху който е учредено право-
то на преминаване, и в акта за 
държавна или за общинска соб-
ственост.

Чл. 170. (1) Правото на про-
карване на отклонения от общи 
мрежи и съоръжения на техни-
ческата инфраструктура през 
чужди имоти се учредява с пис-
мен договор между собствени-
ците на поземлените имоти с 
нотариална заверка на подпи-
сите.

(2) С договора по ал. 1 се 
придобива правото да се изгра-
ди и придобие собствеността 
върху отклонението от общата 
мрежа на техническата инфра-
структура в чуждия имот.

(3) Когато не е постигнато 
съгласие между собствениците 
на поземлените имоти и друго 
техническо решение е явно ико-
номически нецелесъобразно, пра-
вото на прокарване се учредява 
със заповед на кмета на общи-
ната.

(4) Правото да се прокарат 
отклонения от общи мрежи и 
съоръжения на техническата 
инфраструктура през държавни 
или общински поземлени имоти 
се учредява, когато друго тех-
ническо решение е явно иконо-
мически нецелесъобразно, със 
заповед на областния управи-
тел, съответно със заповед на 
кмета на общината.

(5) С прокарването на от-
клонения от общи мрежи и съ-
оръжения на техническата ин-
фраструктура не могат да се 
влошават условията за застро-
яване на поземлените имоти, да 
се препятства установеният 
начин на трайно ползване на 
поземлените имоти и да се за-
сягат разрешени строежи или 
съществуващи сгради, освен 
ако това не е изрично уговорено 
между собствениците с догово-
ра по ал. 1.

(6) Влошаване в условията 
за застрояване и ползване на 
държавни или общински позем-
лени имоти поради прокарване 
на отклонения от общи мрежи 
и съоръжения на техническа-
та инфраструктура към други 
имоти може да се допусне по из-
ключение, поради липса на друга 
техническа възможност или ко-
гато друго техническо решение 
е явно икономически нецелесъо-
бразно, с разрешение на минис-
търа на регионалното развитие 
– за държавните поземлени имо-
ти, съответно с решение на об-
щинския съвет – за общинските 
поземлени имоти.

(7) Разрешение за строеж на 
отклоненията от общи мрежи 
и съоръжения на техническата 
инфраструктура се издава на 
титуляря на учреденото право 
по ал. 1, 3 и 4.

(8) Цената на учреденото 
право по ал. 3 и 4 се определя по 
предвидения в закона ред и се 
заплаща преди издаване на за-
поведите по ал. 3 и 4.

(9) Договорът по ал. 1 и запо-
ведта по ал. 3 се вписват в Им-
отния регистър по партидата 
на поземления имот, който се 

обслужва от учреденото право 
да се прокарат отклоненията 
от общи мрежи и съоръжения на 
техническата инфраструктура 
и по партидата на поземления 
имот, през който са прокарани 
отклоненията от общите мре-
жи и съоръжения на техническа-
та инфраструктура.

(10) Заповедта по ал. 4 се 
вписва в Имотния регистър 
по партидата на поземления 
имот, който се обслужва от уч-
реденото право да се прокарат 
отклоненията от общи мрежи 
и съоръжения на техническата 
инфраструктура, по партидата 
на държавния или на общинския 
поземлен имот, през който са 
прокарани отклоненията от 
общите мрежи и съоръжения на 
техническата инфраструктура, 
и в акта за държавна или за об-
щинска собственост.

(11) При бедствия, аварии 
и катастрофи отклонения от 
общи мрежи и съоръжения на 
техническата инфраструктура 
до отделни обекти могат да се 
прокарват временно – до прео-
доляване на последствията от 
бедствието, аварията или ката-
строфата, през чужди недвижи-
ми имоти въз основа на заповед, 
издадена от компетентни ор-
гани, определени със специален 
закон. В този случай разрешение 
за строеж не се издава.

(12) За вредите по ал. 11 
собствениците на засегнати-
те имоти се обезщетяват не-
посредствено след овладяване 
на бедствието, аварията или 
катастрофата при условията и 
по реда на специален закон.

Чл. 171. (1) Собствениците 
и обитателите на недвижими 
имоти са длъжни да осигуря-
ват свободен достъп в тях за 
извършване на разрешени или 
предписани проучвателни, про-
ектни, строителни, монтажни, 
контролни и други работи във 
връзка с устройството на тери-
торията, въз основа на заповед 
на кмета на общината, а в опре-
делените от закона случаи – със 
заповед на началника на Дирек-
цията за национален строите-
лен контрол.

(2) Собствениците на не-
движими имоти са длъжни да 
осигуряват свободен достъп в 
тях за извършване на дейности 
и мероприятия при бедствия, 
аварии и катастрофи и изпълне-
ние на комплексни геозащитни 
проекти (укрепване на свлачи-
ща, защита на речни и морски 
брегове и други отводнителни и 
укрепителни работи). Изпълне-
нието на дейностите и проек-
тите се извършва така, че да не 
засяга обектите на основното 
застрояване. Достъпът се оси-
гурява със заповед на органите 
по ал. 1, освен ако в специален 
закон не е предвидено друго.

(3) При неизпълнение на за-
дълженията по ал. 1 и 2 достъ-
път до съответните недвижими 
имоти се осигурява принудител-
но по административен ред, а 
при необходимост – и със съдей-
ствието на полицията.

(4) След завършване на рабо-
тите по ал. 1 и 2 лицето, на кое-
то е осигурен достъп, е длъжно 
веднага да отстрани всички по-
вреди, причинени на недвижимия 
имот във връзка с изпълнението 
на работите. Ако повредите не 
могат да бъдат отстранени, 
правоимащият се обезщетява 
за причинените вреди.

(5) Определянето на разме-
ра на обезщетението се из-
вършва по предвидения в закона 
ред и се изплаща в едномесечен 
срок от влизането в сила на 
оценката.

ГЛАВА ДЕСЕТА
СТРОИТЕЛНА ЗАБРАНА. 
ПРАВО НА ДЪРЖАВАТА 
И ОБЩИНАТА НА ПЪРВИ 
КУПУВАЧ

Чл. 172. (1) Строителна за-
брана може да се налага със за-
повед на кмета на общината за 
времето, необходимо за:

1. създаване на общи устрой-
ствени планове на общини, ОГП 
и подробни устройствени пла-
нове;

2. извършване на проучвания 
за подземни мрежи и съоръжения 
на техническата инфраструк-
тура и за изграждането им.

(2) Строителната забрана 
се налага еднократно за срок, 
не по-дълъг от две години. Пов-
торна строителна забрана може 
да се налага със заповед на ми-
нистъра на регионалното разви-
тие за срок, не по-дълъг от една 
година.

(3) Министърът на регионал-
ното развитие може да налага 
със заповед строителна забрана 
за изясняване на общата устой-
чивост на терена в свлачищни 
райони за срок до две години, а 
във връзка с извършването на 
геозащитни мероприятия – до 
осъществяването им. Запове-
дта се отменя по предложе-
ние на съответните органи на 
местното самоуправление след 
осъществяване на геозащитни-
те мерки и дейности и отчита-
не на положителен ефект от из-
пълнението им чрез извършване 
на мониторинг.

(4) Строителната забрана 
спира прилагането на влезлите 
в сила общи устройствени пла-
нове на общини, ОГП и подробни 
устройствени планове за части-
те на територията, за които се 
отнася.

(5) Заповедите по ал. 1-3 се 
съобщават с обявление, обна-
родвано в Държавен вестник, и 
могат да бъдат обжалвани по 
предвидения в закона ред.

Чл. 173. (1) Държавата и об-
щината имат право на предим-
ство пред трети лица, които не 
са съсобственици, да изкупят 
недвижим имот по пазарни цени 
в случаите, когато по подро-
бен устройствен план същият 
е предвиден за изграждане на 
обект – публична държавна или 
публична общинска собстве-
ност.

(2) Собственикът може да 
продаде имот по ал. 1 или части 
от него на трето лице само след 
като го предложи за изкупуване 
на държавата или на общината 
в зависимост от предвиждани-
ята на подробния устройствен 
план и представи на нотариус 
писмен отказ. В отказа се по-
сочват условията, при които е 
било предложено изкупуването. 
В случая се прилагат условията 
и редът, предвидени в чл. 33 от 
Закона за собствеността.

ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ 
ПРИ ПРИДОБИВАНЕ 
И ДЕЛБА 
НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Чл. 174. (1) Реално определе-
ни части от поземлени имоти в 
границите на населените места 
и селищните образувания могат 
да се придобиват чрез правни 
сделки или по давност само ако 
са спазени изискванията за ми-
нималните размери по чл. 19 на 
този закон.

(2) Правилото на ал. 1 не 
се прилага в случаите, когато 
частта от поземления имот се 
присъединява към съседен имот 

при условията на чл. 17, а оста-
ващата част отговаря на изис-
кванията на чл. 19 или се присъ-
единява към съседен имот.

Чл. 175. (1) При съдебна дел-
ба на урегулиран поземлен имот 
с цел образуване на нови урегу-
лирани поземлени имоти съдът 
изисква становище от общин-
ската (районната) администра-
ция относно поделяемостта на 
имота.

(2) Урегулираните поземлени 
имоти са неподеляеми, когато 
не може да се изготви проект за 
разделянето им на две или пове-
че части, без да се създава недо-
пустимо по закон разположение 
на съществуващи сгради или на 
разрешени строежи и без да се 
създават урегулирани поземлени 
имоти с лице и повърхност под 
минимално установените по за-
кон за определените с плана за 
застрояване за разделяния имот 
характер и начин на застрояване.

(3) Когато урегулираният 
поземлен имот е поделяем, глав-
ният архитект на общината 
(района) с мотивирано предпи-
сание до страните нарежда да 
внесат проект за изменение на 
действащия план за регулация. 
Заповедта за изменение на пла-
на за регулация влиза в сила по 
реда на чл. 15, ал. 6 и се прилага 
след влизане в сила на съдебно-
то решение за делба.

(4) Когато урегулираният по-
землен имот е неподеляем, глав-
ният архитект изпраща свое 
становище в съда в 14-дневен 
срок от постъпването в общи-
ната на искането на съда по 
ал. 1.

(5) Съдът разглежда стано-
вището на главния архитект по 
ал. 4. Когато прецени, че стано-
вището е необосновано и не са 
налице пречките по ал. 2 за раз-
деляне на урегулирания поземлен 
имот, съдът с определение из-
дава задължителни указания за 
изменение на плана за регулация 
по реда на ал. 3.

Чл. 176. Доброволна делба 
на съсобствена сграда, жилище 
или друг обект, както и правни 
сделки за прехвърляне на реално 
определени части от тях мо-
гат да се извършват само ако 
обособените дялове или части 
отговарят на одобрени за това 
инвестиционни проекти, с из-
ключение на обекти – стопански 
постройки със селскостопанско 
предназначение и строежите 
от съответното допълващо за-
строяване по чл. 44 и по чл. 46, 
ал. 1, освен ако с решение на 
общинския съвет е предвидено 
друго. Това се удостоверява от 
общинската (районната) адми-
нистрация.

Чл. 177. (1) Съдебна делба 
на съсобствена сграда, жили-
ще или друг обект се извършва 
само ако съответните дялове 
могат да бъдат обособени в 
самостоятелни обекти без зна-
чителни преустройства и без 
неудобства, по-големи от обик-
новените, при спазване на стро-
ителните правила и нормативи. 
Главният архитект на община-
та (района) по предложение на 
съда и в определен от него срок 
одобрява инвестиционен проект 
или издава мотивиран отказ. При 
наличие на техническа възмож-
ност, доказана с инвестиционен 
проект, се одобрява и повече от 
един вариант за делба.

(2) Контролът по законосъ-
образност на одобряването на 
проектите или по отказа по ал. 
1 се извършва от съда, пред кой-
то е висящо делото за делба в 
същото производство.
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Чл. 178. Копия от влезлите 
в сила подробни устройствени 
планове и от одобрените инвес-
тиционни проекти по смисъла 
на тази глава се изпращат на 
Агенцията по геодезия, картог-
рафия и кадастър при условия 
и по ред, определени съгласно 
Закона за кадастъра и Имотния 
регистър. 

ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА
ОТЧУЖДАВАНЕ 
И ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ

Раздел I
Условия за принудително 
отчуждаване и 
обезщетяване

Чл. 179. (1) Въз основа на 
влезли в сила подробни устрой-
ствени планове недвижими имо-
ти – собственост на юридиче-
ски и физически лица, могат да 
бъдат отчуждавани по реда на 
Закона за държавната собстве-
ност и на Закона за общинската 
собственост за обекти – пуб-
лична собственост на държава-
та и общините, както следва:

1. за изграждане и рекон-
струкция на транспортната 
техническа инфраструктура, 
преустройство на транспорт-
но-комуникационни мрежи и съ-
оръжения – пътища, улици, алеи, 
площади, надземни и подзем-
ни трасета на железопътни и 
трамвайни линии и съоръжения 
към тях;

2. за изграждане и рекон-
струкция на други мрежи и съ-
оръжения на техническата ин-
фраструктура – водоснабдяване, 
канализация, пречистване на пи-
тейни и отпадни води, електри-
фикация, топлофикация, газифи-
кация, електронни съобщителни 
мрежи и др.;

3. за осъществяване на дей-
ности по опазване на околната 
среда и природните ресурси, 
геозащитна дейност, укреп-
ване на бреговете, както и за 
благоустройствени дейности 
– озеленени площи за широко об-
ществено ползване, водни площи 
и течения, гробищни паркове и 
третиране на битови отпадъци;

4. за изграждане на общест-
вени обекти на здравеопазване-
то, социалното подпомагане и 
образованието;

5. за изграждане на специал-
ни обекти, свързани с отбрана-
та и сигурността на страната, 
както и за прилежащите им заб-
ранени зони. 

(2) При изграждане на обек-
ти и съоръжения по предходната 
алинея поземленият имот не се 
отчуждава, ако собственикът 
му учреди право на строеж, с 
изключение на елементите на 
транспортната техническа 
инфраструктура – публична 
собственост на държавата и 
общините.

Чл. 180. (1) За изграждане на 
обектите по предходния член се 
отчуждават недвижими имоти 
или части от тях, които се за-
сягат непосредствено от пред-
виденото строителство или 
стават негодни за застрояване 
или ползване съобразно устрой-
ствените, санитарно-хигиенни-
те и противопожарните правила 
и нормативи, както и съобразно 
изискванията за сигурност и 
безопасност.

(2) Части от поземлени имо-
ти се отчуждават само когато 
от остатъка от имота може да 
се образува урегулиран поземлен 
имот в съответствие с изис-
кванията на чл. 19. 

(3) Допуска се части от 

поземлени имоти, от които не 
могат да се образуват урегули-
рани поземлени имоти, да бъдат 
обединявани в съсобствени уре-
гулирани поземлени имоти при 
условията на чл. 17 и 19, без да 
бъдат отчуждавани.

(4) В случаите когато основ-
ното застрояване се запазва и 
остатъкът от поземления имот 
може да се ползва по предназ-
начение, което имотът е имал 
преди отчуждаването, със съ-
гласието на собственика може 
да бъде образуван маломерен 
урегулиран поземлен имот.

(5) Когато няма съгласие на 
собствениците в случаите по 
ал. 3 и 4, се отчуждава целият 
поземлен имот.

Чл. 181. Срокът за започване 
на отчуждителните процедури 
по Закона за държавната соб-
ственост и Закона за общинска-
та собственост на недвижими 
имоти, определени по подробни-
те устройствени планове за из-
граждане на обекти – публична 
държавна или публична общинска 
собственост, е пет години от 
влизане в сила на плановете и де-
сет години от влизането в сила 
на подробните устройствени 
планове за изграждане на елемен-
ти на техническата инфраструк-
тура – публична собственост 
на държавата и общините, а за 
имоти, предвидени за озеленени 
площи, публична собственост – 
петнадесет години от влизане в 
сила на плановете. След изтича-
не на този срок собствениците 
на недвижимите имоти имат 
правата за изменение на плана. 

Чл. 182. (1) Условията и ре-
дът за принудително отчужда-
ване по Закона за държавната 
собственост не се прилагат, 
когато се отчуждават части 
от поземлени имоти за разши-
ряване елементите на транс-
портната инфраструктура – 
автомагистрали и пътища от 
Републиканската пътна мрежа, 
железопътни линии и гари, ле-
тища, пристанища, при което 
имотите могат да се ползват 
по предназначението си, което 
са имали преди отчуждаването.

(2) За отчуждаването об-
ластният управител издава 
заповед, с която въз основа на 
оценка, изготвена от лицензира-
ни специалисти, определя:

1. размера на паричното 
обезщетение по пазарни цени;

2. датата, на която отчуж-
дената част ще бъде завзета.

(3) Заповедта по ал. 2 подле-
жи на обжалване по предвидения 
в закона ред.

(4) Частта от поземления 
имот се счита за отчуждена от 
деня на изплащане на паричното 
обезщетение.

Чл. 183. Процедурите след 
изтичане на сроковете за за-
почване на отчуждителни про-
цедури за изграждане на обекти 
– публична общинска или публич-
на държавна собственост, се 
определят в ППЗ.

Раздел II
Обезщетяване 
при други случаи

Чл. 184. (1) Изготвянето на 
оценки и определянето на раз-
мера и изплащането на обезще-
тения в изрично предвидените 
в закона случаи се извършват 
по пазарни цени, определени от 
комисия за оценки и обезщетя-
ване, назначена от кмета на 
общината.

(2) Кметът нарежда служеб-
но или въз основа на искане на 

заинтересованите лица опре-
делянето на обезщетения или 
оценка от комисията.

(3) Решението на комисията 
се съобщава на страните по 
реда на Административнопро-
цесуалния кодекс. Те могат да 
го обжалват по предвидения в 
закона ред.

(4) Сумата на обезщетение-
то по влязлата в сила оценка се 
внася по сметка в търговска 
банка и се изплаща на правоима-
щите по нареждане на кмета на 
общината или на упълномощено 
от него длъжностно лице.

(5) Лицето, което иска да 
се ползва от оценката, преди 
да е влязло в сила решението 
на комисията, трябва да внесе 
в банката на името на правои-
мащия сума, равна на опреде-
леното обезщетение. Внасяне-
то на сумата има действие по 
отношение на правоимащия от 
деня на съобщението по реда на 
Административнопроцесуалния 
кодекс, направено от общината. 
Внесената сума се изплаща на 
правоимащия по нареждане на 
кмета на общината. Правои-
мащите трябва да бъдат обез-
щетени напълно за разликата в 
едномесечен срок от влизането 
в сила на оценката.

(6) При отказ или забава да 
се изплати сумата по влязлото 
в сила решение по ал. 3 заин-
тересованата страна може да 
поиска издаване на заповед за 
незабавно изпълнение по реда на 
чл. 418 от Гражданския процесу-
ален кодекс.

(7) Върху сумата на неизпла-
теното обезщетение се дъл-
жат законните лихви от деня на 
изтичане на срока за плащане.

Чл. 185. (1) Дължимото па-
рично обезщетение по предход-
ния член се внася в търговска 
банка на разположение на пра-
воимащите, когато:

1. правото да се получи обез-
щетение още не е установено 
със съответните документи;

2. правоимащият не се е явил 
да представи съответните до-
кументи в 14-дневен срок от 
получаване на съобщението по 
реда на Административнопроце-
суалния кодекс;

3. съществува спор между 
няколко лица за правото върху 
дължимата сума; в този случай 
банката изплаща сумата на ли-
цето, което установи правата 
си по съдебен ред;

4. правоимащите са в неиз-
вестност;

5. поземлените имоти са в 
неурегулирани територии, оста-
нали след възстановяване права-
та на собствениците, и те се 
стопанисват и управляват от 
общината при условията и по 
реда на Закона за собственост-
та и ползването на земеделски-
те земи.

(2) Внасянето на сумата има 
действие по отношение на пра-
воимащите от деня на съобще-
нието по реда на Администра-
тивнопроцесуалния кодекс.

Чл. 186. (1) При условията 
и по реда на предходните два 
члена се извършва и еднократ-
но обезщетяване на собстве-
ниците на поземлени имоти, 
попадащи в сервитутните зони 
около поземлените имоти, пред-
назначени за застрояване със 
специални обекти, свързани с 
отбраната и сигурността на 
страната.

(2) Обезщетяването е за 
сметка на Министерството на 
отбраната, съответно на Ми-
нистерството на вътрешните 
работи или на Държавна агенция 
„Национална сигурност”.

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА

КОНТРОЛ ВЪРХУ 
УСТРОЙСТВОТО НА 
ТЕРИТОРИЯТА

ГЛАВА ТРИНАДЕСЕТА
ОСПОРВАНЕ НА 
ИНДИВИДУАЛНИТЕ 
АДМИНИСТРАТИВНИ 
АКТОВЕ

Чл. 187. Съдилищата осъ-
ществяват контрол по законо-
съобразността на администра-
тивните актове по устройство 
на територията при условията 
и по реда на този закон, а по 
въпроси, които не са уредени в 
него – по Административнопро-
цесуалния кодекс.

Чл. 188. Индивидуални адми-
нистративни актове по смисъла 
на този закон са:

1. актовете за устройство 
на територията по чл. 1, от-
казите за издаване на такива 
актове и административните 
актове за отмяна или оставане 
в сила на актове, издадени по ад-
министративен ред, с които се 
създават права или задължения 
или се засягат права или законни 
интереси на отделни физически 
или юридически лица, независимо 
дали изрично са посочени като 
адресати;

2. актовете по т. 1, издаде-
ни от Дирекцията за национален 
строителен контрол, от кме-
товете на райони и кметства, 
от главните архитекти и други 
овластени длъжностни лица в 
областните, общинските и ра-
йонните администрации;

3. актовете за спиране, за 
забрана на ползването и за пре-
махване на незаконни строежи.

Чл. 189. (1) В 7-дневен срок 
от получаване на жалбата ад-
министративният орган може 
да преразгледа въпроса и да 
оттегли сам оспорен индивиду-
ален административен акт за 
одобряване на подробен устрой-
ствен план или за одобряване на 
комплексен проект за инвести-
ционна инициатива, да го от-
мени или измени, или да издаде 
съответния акт, ако е отказал 
издаването му, като уведоми за 
това заинтересованите стра-
ни. 

(2) Индивидуалните адми-
нистративни актове по ал. 1 
се съобщават и подлежат на 
обжалване по реда, предвиден 
за съобщаване и обжалване на 
индивидуалния администрати-
вен акт, който се оттегля или 
отменя.

Чл. 190. (1) Индивидуалните 
административни актове по 
този закон, отказите за издава-
нето им и административните 
актове, с които те са отменени 
или оставени в сила, с изключе-
ние на тези по ал. 1 на следва-
щия член, могат да се обжалват 
пред съответния администра-
тивен съд по местонахождение-
то на недвижимия имот. Акто-
вете и отказите на министъра 
на регионалното развитие, на 
министъра на инвестиционно-
то проектиране, на министъра 
на отбраната и на министъра 
на вътрешните работи се об-
жалват пред Върховния админи-
стративен съд.

(2) По реда, предвиден в ал. 1, 
могат да се обжалват и реше-
нията на комисията за оценка и 
обезщетение, като по делото се 
призовават общината и заинте-
ресованите страни.

(3) Прокурорът може да пода-
ва протести относно законосъ-
образността на подлежащите 

на обжалване актове.
(4) Жалбите и протестите 

се подават чрез органа, чийто 
акт се обжалва или протестира, 
в 14-дневен срок от съобщаване-
то му, а когато актът се съоб-
щава чрез обнародване в Държа-
вен вестник – в 30-дневен срок 
от обнародването му. Жалбите 
и протестите срещу актове, с 
които се одобрява подробен ус-
тройствен план или се издава 
разрешение за строеж на обект 
с национално значение или на 
общински обект от първосте-
пенно значение, се подават чрез 
органа, издал акта, в 14-дневен 
срок от обнародването на акта 
в Държавен вестник.

(5) Органът, издал акта по 
следващия член на ал. 1, има пра-
во да обжалва заповедта по ал. 
5 на следващия член. В производ-
ството пред съда се призовават 
жалбоподателят, органът, издал 
акта по ал. 1 на следващия член, 
и заинтересованите лица.

(6) Не подлежат на обжалва-
не общите устройствени пла-
нове на общини и ОГП, както и 
техните изменения.

(7) Решенията на първоин-
станционния съд по жалби или 
протести срещу индивидуал-
ни административни актове 
по този закон са окончателни, 
с изключение на решенията по 
жалби или протести срещу ин-
дивидуални административни 
актове за одобряване на под-
робни устройствени планове, 
на комплексни проекти за ин-
вестиционна инициатива и на 
заповедите за премахване на 
незаконни строежи от първа до 
пета категория включително. 
Решенията на първоинстан-
ционния съд са окончателни и по 
жалби или протести срещу ин-
дивидуалните административни 
актове за одобряване на подроб-
ни устройствени планове или на 
комплексни проекти за инвести-
ционна инициатива за изгражда-
не на обекти с национално зна-
чение и на общински обекти от 
първостепенно значение.

Чл. 191. (1) Не подлежат на 
пряко обжалване по съдебен ред 
следните административни ак-
тове на главните архитекти на 
общините (районите):

1. отказите за съгласуване 
и одобряване на инвестиционни 
проекти, когато не са съставна 
част на комплексния проект за 
инвестиционна инициатива;

2. разрешенията за стро-
еж заедно със съгласуваните и 
одобрени инвестиционни проек-
ти, когато такива се изискват, 
и отказите за издаването им, 
когато не са съставна част на 
комплексния проект за инвести-
ционна инициатива.

(2) Административните ак-
тове по ал. 1 подлежат на об-
жалване по законосъобразност 
пред началниците на регионал-
ните дирекции за национален 
строителен контрол, а за спе-
циалните обекти, свързани с 
отбраната и сигурността на 
страната – пред министъра на 
отбраната, съответно пред 
министъра на вътрешните ра-
боти или пред председателя на 
Държавна агенция „Национална 
сигурност”.

(3) Жалбите се подават от 
заинтересованите лица чрез 
органа, издал акта, по реда на 
Административнопроцесуалния 
кодекс.

(4) Жалбите и протестите 
срещу актовете по ал. 1 спират 
изпълнението им.

(5) Преди да разгледа жалба-
та или протеста по същество, 
началникът на регионалната ди-
рекция за национален строите-
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лен контрол или упълномощено 
от него длъжностно лице прави 
проверка на тяхната допусти-
мост. Ако прецени, че жалбата 
или протестът са недопустими, 
производството се прекратява 
с изрична заповед. Заповедта 
може да се оспори с частна 
жалба или протест по реда на 
предишния член. Съответният 
административен съд се про-
изнася с определение, което не 
подлежи на обжалване.

(6) Когато жалбата или про-
тестът са допустими, начал-
никът на регионалната дирек-
ция за национален строителен 
контрол или упълномощеното 
длъжностно лице пристъпва към 
разглеждането им по същество 
и се произнася с мотивирана за-
повед, с която може да отмени 
изцяло или отчасти обжалвания 
акт или да отхвърли жалбата, 
като остави в сила обжалвания 
акт. Заповедите на началника 
на регионалната дирекция за 
национален строителен контрол 
се обжалват по съответния за-
конов ред на предходния член.

(7) Срокът за произнасяне 
на началника на регионалната 
дирекция за национален строи-
телен контрол или упълномоще-
ното длъжностно лице е 15 дни 
от датата на постъпване на 
жалбата или протеста заедно 
с административната преписка 
по издаване на обжалвания акт.

Чл. 192. (1) Жалбите и про-
тестите пред съда не спират 
изпълнението на следните адми-
нистративни актове:

1. заповеди за спиране и за-
брана на достъпа до строежи;

2. заповеди за забрана на 
достъпа и ползването на стро-
ежи;

3. за въвеждане на строежи-
те в експлоатация;

4. заповеди за осигуряване на 
свободен достъп в недвижимите 
имоти;

5. заповеди на преместваеми 
обекти;

6. заповеди за прекратяване 
на производството по ал. 5 на 
предходния член.

(2) Съдът може да спре из-
пълнението на административ-
ните актове по ал. 1, с изключе-
ние на тези по т. 1.

Чл. 193. При оспорване по 
реда на чл. 191 на индивидуал-
ни административни актове за 
одобряване на подробни устрой-
ствени планове, чието съобща-
ване е извършено чрез обнарод-
ване в Държавен вестник, или на 
комплексни проекти за инвес-
тиционна инициатива, чието 
съобщаване е извършено чрез 
обнародване в Държавен вест-
ник, заинтересованите лица мо-
гат да се конституират като 
ответници в производството в 
едномесечен срок от деня на об-
народване в Държавен вестник 
на съобщение за оспорването.

(2) Съдът обнародва в Дър-
жавен вестник съобщение за ос-
порването на актовете по ал. 1, 
което съдържа:

1. посочване и описание на 
оспорения индивидуален адми-
нистративен акт, съответно 
на частта, в която същият е 
оспорен;

2. информация за правата на 
заинтересованите лица да се 
конституират като ответни-
ци в едномесечен срок от деня 
на обнародването;

3. номер на делото.
(3) Когато административ-

ният акт по ал. 1 е оспорен 
частично, съдът с определение 
посочва тази част като пред-
мет на делото, въз основа на 
което се определя съдържание-

то на съобщението по ал. 2, т. 
1. Определението подлежи на об-
жалване по реда на глава трина-
десета от Административноп-
роцесуалния кодекс.

(4) Когато съдът прецени, 
че жалбата е недопустима, съ-
общението по ал. 2 не се об-
народва, а производството се 
прекратява по предвидения за 
това ред.

(5) Заинтересованите лица 
се конституират като ответ-
ници в производството пред 
съда в срока по ал. 1 чрез пода-
ване на заявления до съда, които 
съдържат:

1. трите имена и адреса, те-
лефон, факс и електронен адрес, 
ако има такъв – за българските 
граждани;

2. трите имена и личния но-
мер за чужденец и адреса, заявен 
в съответната администрация, 
телефон, факс и електронен ад-
рес, ако има такъв;

3. фирмата на търговеца или 
наименованието на юридическо-
то лице, изписани и на български 
език, седалището и последния 
посочен в съответния регистър 
адрес на управление и електрон-
ния му адрес;

4. номер на делото;
5. акта, който се оспорва, и 

органа, който го е издал;
6. изявление, че заинтересо-

ваното лице желае да бъде кон-
ституирано в производството 
като ответник;

7. подпис на заявителя.
(6) Към заявлението по ал. 4 

се прилагат писмени доказател-
ства, удостоверяващи качест-
вото на заинтересовано лице на 
заявителя.

(7) Със заявлението по ал. 
4 е недопустимо да се правят 
искания за отмяна на индиви-
дуалния административен акт, 
както и за присъединяване към 
подадени жалби в законноуста-
новения срок.

(8) Нередовности в подаде-
ните заявления по ал. 4 се от-
страняват по реда на чл. 158 от 
Административнопроцесуалния 
кодекс.

(9) Съдът с определение кон-
ституира, съответно отказва 
да конституира, заявителите по 
ал. 4 като ответници в произ-
водството.

(10) Отказът по ал. 8 може 
да се обжалва в 7-дневен срок 
от съобщаването му с частна 
жалба по реда на Глава трина-
десета от Административноп-
роцесуалния кодекс. Съдът се 
произнася с определение, което 
е окончателно.

(11) Решението на съда по 
дела, образувани по реда на ал. 1, 
има сила по отношение на всич-
ки заинтересовани лица.

Чл. 194. (1) За постъпилите 
жалби и образуваните съдебни 
производства по тази глава се 
прилагат разпоредбите на дял 
трети от Административноп-
роцесуалния кодекс.

(3) За неуредените в тази 
глава въпроси се прилага Ад-
министративнопроцесуалният 
кодекс.

ГЛАВА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА
АДМИНИСТРАТИВНОНАКА-
ЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ 
(Изработва се в приемстве-

ност и в съответствие на ЗУТ.)

ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
РАЗПОРЕДБИ

По смисъла на този закон 
се запазва терминологията от 
ЗУТ, доколкото това е възмож-
но, като терминологичен речник, 
съответстващ на новия закон:

1. Думите „Национален екс-
пертен съвет”, „областен екс-
пертен съвет” и „общински (ра-
йонен) експертен съвет” да се 
разбират съответно като из-
ползваната в текста на ЗТУРР, 
ЗГ, и ЗС специфична терминоло-
гия: „Дирекцията” да се разбира 
съответно като „Дирекция за 
национален строителен кон-
трол” и „Дирекцията за нацио-
нален строителен контрол” и 
думите „оценка за съответ-
ствието” и „оценка за съответ-
ствието на проектите” да се 
разбират като „оценка за съот-
ветствието на проектите със 
съществените изисквания към 
строежите”.

2. „Поземлен имот” е част 
от територията, вкл. и тази, 
която трайно е покрита с вода, 
определена с граници съобразно 
правото на собственост.

3. „Неурегулирана терито-
рия” е територия, в която по-
землените имоти не са урегу-
лирани с подробен устройствен 
план.

4. „Територии с особена те-
риториалноустройствена защи-
та” са защитените територии 
за природозащита по Закона за 
защитените територии, за кул-
турно-историческа защита по 
Закона за културното наслед-
ство, други територии със спе-
цифична характеристика, чийто 
режим на устройство и контрол 
се урежда в отделни закони 
(високопланинските и крайгра-
ничните територии, морското 
крайбрежие, територията на 
столицата и др.), свлачищните 
територии, санитарно-охрани-
телните зони около водоизточ-
ниците и съоръженията за пи-
тейно-битово водоснабдяване и 
около водоизточниците на мине-
рални води – публична държавна 
собственост, съгласно Закона за 
водите.

5. „Територии с режим на пре-
вантивна устройствена защи-
та” са определени с концепции 
и схеми за пространствено раз-
витие и с градоустройствени 
планове територии, които при-
тежават висока природно-ланд-
шафтна, екологична и културна 
стойност, но не са обявени за 
защитени със специален закон.

6. „Територия на населено 
място” е селищната терито-
рия, обхваната от границите 
му (строителните му граници), 
определени с градоустройствен 
план, без да се включва земли-
щето.

7. „Малки населени места” по 
чл. 58 са селата, както и гра-
довете с население до 30 000 
жители.

8. „Територия” или „устрой-
ствена зона” по чл. 11 предста-
влява съвкупност от съседни 
поземлени имоти със сходни ха-
рактеристики и преобладаващо 
предназначение.

9. „Допустимото натовар-
ване на териториите, пред-
назначени за застрояване” се 
определя от интензивността 
на застрояване и допустимите 
дейности съобразно конкретно-
то предназначение на поземле-
ните имоти.

10. „Квартал” е урегулирана 
територия, ограничена от ули-
ци или от улици и граници на 
урбанизирана територия, която 
обхваща един или повече позем-
лени имоти.

11. „Урегулиран поземлен 
имот” или „урегулиран имот” 
е поземлен имот, за който с 
подробен устройствен план са 
определени граници, достъп от 
улица, път или алея, конкретно 
предназначение и режим на ус-
тройство.

12. „Индивидуализиране на 

новообразуван урегулиран позем-
лен имот” по чл. 16, ал. 5 е опис-
ване на границите и определяне 
на идентификатор на имота.

13. „Преобладаващ равнинен 
терен” по чл. 19, ал. 1, т. 4 е 
терен с наклон до 10 на сто, а 
„преобладаващ стръмен терен” 
по чл. 19, ал. 1, т. 5 е терен с 
наклон над 10 на сто.

14. „Тесен урегулиран позем-
лен имот” е имот с лице, за чий-
то размер е приложено отклоне-
нието по чл. 19, ал. 3. 

15. „Застроена площ” е площ-
та, ограничена от външните 
очертания на ограждащите 
стени на първия надземен етаж 
или на полуподземния етаж, вкл. 
площта на проветрителните 
шахти и проходите в тези очер-
тания. В застроената площ на 
приземно ниво не се включват 
тераси, външни стълби и стъл-
бищни площадки, рампи, гаражи 
и други елементи с височина до 
1,2 м от средното ниво на при-
лежащия терен.

16. „Свободна дворна площ” 
е разликата между площта на 
урегулирания поземлен имот и 
застроената площ. За такава 
площ се считат и откритите 
използваеми тераси върху под-
земния етаж, както и озелене-
ните площи.

17. „Плътност на застроява-
нето” е отношението на сбора 
от застроените площи на ос-
новното и допълващото застро-
яване спрямо площта на урегули-
рания поземлен имот, изразено в 
процент. Плътност на застро-
яване може да се определя и 
общо за квартал, устройствена 
територия или зона, както и за 
части от тях.

18. „Разгъната застроена 
площ” е сборът от застроени-
те площи на всички етажи на 
основното и допълващото за-
строяване на и над терена. В 
разгънатата застроена площ се 
включват и застроените площи 
в подпокривното пространство 
на сградите. В застроената 
площ на надземните етажи се 
включва цялата площ на балко-
ните, лоджиите и терасите.

19. „Интензивност на за-
строяване” на урегулирания по-
землен имот е отношението на 
разгънатата застроена площ 
към площта на урегулирания 
имот, изразено в абсолютно 
число. Интензивност на за-
строяване може да се определя и 
общо за квартал, устройствена 
територия или зона, както и за 
части от тях.

20. „Начин на застрояване” е 
разположението на сградите и 
постройките на основното и на 
допълващото застрояване в уре-
гулираните поземлени имоти.

21. „Свободно” е застрояване-
то, при което сградите в уре-
гулираните поземлени имоти 
се разполагат на разстояние 
от имотните граници (регула-
ционните линии) към съседните 
урегулирани поземлени имоти, 
както и на северна странична 
регулационна линия при тесни 
урегулирани поземлени имоти по 
улици с посока север-юг и полу-
посоките до 45 градуса.

22. „Свързано” е застроява-
нето, при което сградите в два 
или повече съседни урегулирани 
поземлени имота се разполагат 
допрени една до друга на имот-
ните граници (регулационните 
линии). Свързаното застрояване 
в съседни урегулирани поземлени 
имоти представлява допиране 
на сградите на основното за-
строяване или на постройките 
на допълващото застрояване.

23. „Комплексно” е застро-
яването в големи урегулирани 
поземлени имоти на групи от 

сгради, които се разполагат 
свободно стоящи или допрени 
една до друга.

24. „Преструктуриране на 
жилищни комплекси, на промиш-
лени, курортни, туристически 
и други селищни образувания” 
представлява промяна на тях-
ната структура и застроява-
не, в т.ч. и чрез образуване на 
урегулирани поземлени имоти за 
съществуващи и за нови сгради, 
за обществено озеленяване, как-
то и за друго предназначение, 
въз основа на подробен устрой-
ствен план.

25. „Външна линия на застро-
яване” е линията на застрояване 
към улицата. Тя може да съвпада 
с уличната регулационна линия 
или да е на разстояние от нея 
навътре в урегулирания позем-
лен имот.

26. „Вътрешна линия на за-
строяване” е линията на застро-
яване към съседни урегулирани 
поземлени имоти или към съсед-
ни сгради. Вътрешните линии на 
застрояване са странични и към 
дъното на урегулирания позем-
лен имот.

27. „Дълбочина на основно-
то застрояване на сгради” е 
разстоянието от външната 
линия на застрояване до срещу-
положната вътрешна линия на 
застрояване.

28. „Разположение на жилищ-
на сграда откъм по-благопри-
ятната посока за ослънчаване” 
е разположението на сградата 
при определяне на разстоянията 
до съседни сгради, което съот-
ветства на следната степену-
ваност на географските посоки: 
юг; югоизток и югозапад; изток; 
запад; североизток и североза-
пад; север. При разположение, 
междинно на тези посоки, се 
приема по-близката географска 
посока.

29. „Жилищна сграда” е сгра-
да, предназначена за постоян-
но обитаване, и се състои от 
едно или повече жилища, които 
заемат най-малко 60 на сто от 
нейната разгъната застроена 
площ.

30. „Жилище” е съвкупност 
от помещения, покрити и/или 
открити пространства, обеди-
нени функционално и простран-
ствено в едно цяло за задоволя-
ване на жилищни нужди.

31. „Техническа инфраструк-
тура” е система от сгради, съ-
оръжения и линейни инженерни 
мрежи на транспорта, водоснаб-
дяването и канализацията, елек-
троснабдяването, топлоснаб-
дяването, газоснабдяването, 
електронните съобщения, хид-
ромелиорациите, третирането 
на отпадъците и геозащитната 
дейност.

32. „Общи мрежи и съоръ-
жения на техническата ин-
фраструктура” са мрежите и 
съоръженията до общите кон-
тролно-измервателни уреди в 
недвижимите имоти, вкл. раз-
пределителни устройства.

33. „Сервитутна ивица” е 
част от поземлен имот около 
мрежи и съоръжения на техни-
ческата инфраструктура, за 
която с нормативен акт са въ-
ведени ограничения в режима на 
застрояване и ползване на по-
земления имот.

34. „Служебен тротоар” е 
тротоар, предназначен за пре-
минаване на служебни лица във 
връзка с осъществяване на дей-
ности по поддържане и ремонт 
на улиците, съоръженията към 
тях и техническата инфра-
структура.

35. „Третиране на отпадъ-
ците” са дейностите по опол-
зотворяване или обезвреждане, 
вкл. подготовката преди опол-
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зотворяване или обезвреждане.
36. „Строителни книжа” са 

всички необходими одобрени ин-
вестиционни проекти за извърш-
ване или за узаконяване на стро-
ежа, разрешението за строеж 
или актът за узаконяване, както 
и протоколите за определяне на 
строителна линия и ниво.

37. „Строителна площадка” е 
теренът, необходим за извърш-
ване на строежа и определен с 
инвестиционния проект или с 
границите на поземления имот, 
в който се извършва строител-
ството.

38. „Строежи” са надземни, 
полуподземни, подземни и под-
водни сгради, постройки, прис-
тройки, надстройки, укрепител-
ни, възстановителни работи, 
консервация, реставрация, ре-
конструкция по автентични 
данни по смисъла на чл. 74, ал. 
1 от Закона за културното на-
следство и адаптация на не-
движими културни ценности, 
огради, мрежи и съоръжения на 
техническата инфраструктура, 
благоустройствени и спортни 
съоръжения, както и техните 
основни ремонти, реконструк-
ции и преустройства със и без 
промяна на предназначението.

39. „Обект” е самостояте-
лен строеж или реална част от 
строеж с определено наимено-
вание, местоположение, самос-
тоятелно функционално пред-
назначение и идентификатор по 
Закона за кадастъра и Имотния 
регистър. 

40. „Строителни и монтаж-
ни” са работите, чрез които 
строежите се изграждат, ре-
монтират, реконструират, пре-
устройват, поддържат или въз-
становяват.

41. „Промяна на предназначе-
нието” на обект или на част от 
него е промяната от един на-
чин на ползване в друг съгласно 
съответстващите им кодове, 
представляващи основни ка-
дастрални данни и определени 
съгласно Закона за кадастъра 
и Имотния регистър и норма-
тивните актове за неговото 
прилагане.

42. „Интегриран план за град-
ско възстановяване и развитие” 
е план за градоустройствено, 
икономическо и социално раз-
витие или възстановяване на 
населено място – град или част 
от него, разработен за прилага-
нето на Оперативна програма 
„Регионално развитие”, както и 
на други оперативни програми, 
финансиращи проекти в градо-
вете.

43. „Реконструкция” на стро-
еж е възстановяване, замяна 
на конструктивни елементи, 
основни части, съоръжения или 
инсталации и изпълнението на 
нови такива, с които се увели-
чават носимоспособността, 
устойчивостта и трайността 
на строежите.

44. „Груб строеж” е сграда 
или постройка, на която са из-
пълнени ограждащите стени и 
покривът, без или със различна 
степен на изпълнени довърши-
телни работи.

45. „Етаж” е част от сграда 
или постройка между две после-
дователни подови конструкции.

46. „Подземен етаж” е ета-
жът, таванът на който е разпо-
ложен под котата на средното 
ниво на прилежащия тротоар 
(на прилежащия терен към ули-
цата) или до 0,3 м над тази 
кота.

47. „Полуподземен етаж” е 
етажът, подът на който е раз-
положен под котата на средно-
то ниво на прилежащия тротоар 
(на прилежащия терен към ули-
цата), а таванът – на повече от 
0,3 м над тази кота и до 1,5 м 
над нея.

48. „Надземен етаж” е ета-
жът, таванът на който е раз-
положен на повече от 1,50 м над 
котата на средното ниво на 
прилежащия терен (на прилежа-
щия тротоар към улицата).

49. „Тавански етаж” е ета-
жът, разположен в подпокривно-
то пространство и ограничен 
частично или цялостно от по-
кривните плоскости.

50. „Кота на средното ниво 
на прилежащия терен” е сред-
ноаритметичната стойност 
на най-ниската и най-високата 
проектна кота на прилежащия 
терен за съответната ограж-
даща стена, оформен (модели-
ран) съобразно част „Геодезиче-
ска” (вертикална планировка) на 
инвестиционния проект.

51. „Ниво цокъл” е нивото на 
пода на първия надземен етаж.

52. „Ниво било” е най-висока-
та хоризонтална част на покри-
ва на сградата.

53. „Фасада” е външна ограж-
даща стена на сграда, която 
стъпва на терена.

54. „Калканна стена” е външ-
ната стена на сграда или по-
стройка без корниз или стряха 
и без отвори за врати и прозор-
ци, разположена на вътрешната 
граница на поземлен имот.

55. „Балкон” е открита из-
ползваема площ върху конзолна 
конструкция, издадена пред фа-

садата на сградата.
56. „Лоджия” е използваема 

площ, открита от външната си 
страна и включена в общия обем 
на сградата.

57. „Тераса” е открита из-
ползваема площ, разположена 
върху помещения, върху колони 
или върху терена.

58. „Репер” е геодезичен знак, 
който служи като изходна точ-
ка при измервания, нивелиране и 
при нанасяне на точки и линии 
от план на местността.

59. „Абразия” е отмиване на 
бреговете на водни площи и 
реки.

60. „Обект с национално зна-
чение” е обект, определен като 
такъв със закон или с акт на Ми-
нистерския съвет.

61. „Специални обекти, свър-
зани с отбраната и сигурност-
та на страната” са имотите, 
свързани с класифицирана ин-
формация, представляваща дър-
жавна тайна, или със сигурнос-
тта и отбраната на страната.

62. „Социално жилище” е жи-
лище, предназначено за лица с 
установени жилищни нужди, чи-
ето изграждане е финансирано 
или е осъществено с помощта 
на държавата или общината.

63. „Открити обекти” са:
а) за спортни дейности – 

терени (площадки) и оборудва-
не, използвани за масови физи-
чески упражнения и спорт на 
открито: футболни, волейболни, 
баскетболни, хандбални, бейз-
болни, ръгби, миниголф и други 
игрища за колективни спорто-
ве, лекоатлетически писти, 
кортове за тенис и бадминтон, 
площадки и алеи за колоездене и 
конна езда, картинг писти, гим-
настически площадки, открити 
плувни басейни, открити пър-
залки за зимни кънки, площадки 
за скейтборд и ролери и други 
подобни, включващи и необходи-
мите спомагателни постройки 
и съоръжения, свързани с тяхно-
то функциониране – санитарни 
възли, съблекални, монтажни 
трибуни, преместваеми сезонни 
покрития и др.;

б) за културни дейности – 
терени (площадки) и оборудва-
не за концертни естради, летни 
амфитеатри, изложбени площи, 
циркови представления и други 
подобни, включващи и необходи-
мите спомагателни постройки 
и съоръжения, свързани с тяхно-
то функциониране – санитарни 
възли, съблекални, монтажни 
трибуни, преместваеми сезонни 
покрития и др.

64. „Мемориални места и 

обекти” са местата и обек-
тите, свързани с исторически 
събития и/или личности, про-
изведения на монументалните 
изкуства и/или на парковото и 
градинското изкуство.

65. „Площадка за игра” е об-
ществено достъпна открита 
или закрита площ, предназначе-
на за индивидуални или групови 
игри с подходящо за целта ус-
тройство, настилка и съоръ-
жения за игра в зависимост от 
определената възрастова група 
на ползвателите.

66. „Увеселителни обекти” са 
обществено достъпни открити 
или покрити площи за увесели-
телни дейности с подходящо 
за целта устройство и разпо-
ложени увеселителни съоръже-
ния, преобладаващата част от 
които се задвижват от външен 
източник на енергия – електри-
чество, горива, соларни панели 
и др.

67. „Минни изработки” е 
система от изкопи в земна-
та повърхност в границите на 
концесионна площ при добив по 
открит способ от находище на 
подземни богатства – енергий-
ни ресурси.

68. „Общински обекти от 
първостепенно значение” са: об-
щински пътища, метрополитени, 
трамвайни трасета, улици от 
първостепенната улична мре-
жа, депа или други съоръжения за 
третиране на отпадъци, гробищ-
ни паркове, както и други обекти 
– публична общинска собстве-
ност, определени в програмата 
по чл. 8, ал. 9 от Закона за об-
щинската собственост за обек-
ти от първостепенно значение.

69. „Обект с регионално зна-
чение” е обект, определен като 
такъв с решение на съответния 
областен съвет за развитие по 
Закона за регионалното разви-
тие.

70. „Социална инфраструкту-
ра” са сгради и съоръжения – пуб-
лична собственост, формиращи 
система за обслужване на насе-
лението в администрацията на 
държавната и местната власт, 
образованието, здравеопазване-
то, културата, социалните дей-
ности и спорта.

71. „Противодействие на 
свлачищните, ерозионните и аб-
разионните процеси” е комплекс 
от дейности за регистриране 
и мониторинг на застрашени и 
засегнати територии от свла-
чища, морска абразия, речна 
ерозия и неблагоприятни техно-
генни процеси и извършване на 
геозащитни мерки и дейности. 

72. „Свлачищни райони” са ес-
тествени или изкуствени скло-
нове и откоси, които се движат 
или могат да се въведат в не-
устойчиво състояние под влия-
ние на комплекс от природни и 
техногенни фактори и са реги-
стрирани в публичния регистър 
на свлачищните райони. 

73. „Геозащитни мерки и 
дейности” са мерки и дейнос-
ти, свързани с изработване на 
укрепителни и брегоукрепител-
ни схеми, инженерно-геоложки 
и хидрогеоложки проучвания, 
инженерно-геоложки районира-
ния, инвестиционни проекти и 
извършване на брегоукрепител-
ни, брегозащитни и геозащитни 
строежи за укрепване и отвод-
няване на територии, засегнати 
от свлачищни, ерозионни и абра-
зионни процеси.

74. „Държавни дружества 
за геозащита” са „Геозащита” 
ЕООД – Варна, „Геозащита” 
ЕООД – Плевен, и „Геозащита” 
ЕООД – Перник.

75. „Преместваем обект” е 
обект, предназначен за увесе-
лителна, търговска или друга 
обслужваща дейност, който 
може след отделянето му от 
повърхността и от мрежите на 
техническата инфраструкту-
ра да бъде преместван в прос-
транството, без да губи своята 
индивидуализация и възможност 
да бъде ползван на друго място 
със същото или с подобно пред-
назначение на това, за което е 
ползван на мястото, от което е 
отделен, като поставянето му 
и/или премахването му не изменя 
трайно субстанцията или начи-
на на ползване на земята, както 
и на обекта, върху който се по-
ставя или от който се отделя.

76. „Рекламен елемент” е пре-
местваем обект със самосто-
ятелна или полусамостоятелна 
конструкция, който се закрепва 
временно върху терен, сграда 
или друг обект, при необходи-
мост и с фундамент, и служи за 
извършване на реклама.

77. „Защитени територии 
за опазване на културното на-
следство” са единичните и 
груповите недвижими културни 
ценности с техните граници и 
охранителни зони, съобразно ре-
жимите за опазване, определени 
с акта за тяхното деклариране 
или за предоставяне на статут.

78. „Публични средства” са 
средствата, осигурени от дър-
жавния бюджет, както и сред-
ствата, отпускани по фондове-
те на Европейския съюз, в това 
число и финансови инструменти.

С
ним

ка Д
енис Бучел
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ПРЕДСТАВЯНЕ 
НА ФИРМА 
ИЛИ ОБЕКТ

РЕКЛАМА
НА НОВИ

ПРОДУКТИ
И 
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ОТРАЗЯВАНЕ
НА

СЪБИТИЯ,
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ВАШАТА 
ДЕЙНОСТ

ОБЯВА НА 
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СПЕЦИАЛНИ 
ОФЕРТИ

На рекламодателите 
вестник „Строител“ 
предлага безплатно 
заснемане на обекта 
и подарява диск със 
снимките.
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За 5 млн. лв. преобразяват пространството

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Община Ямбол обяви поръчка 
за обновяване и модернизиране 
на централната градска част. 
В обхвата й са включени бла-
гоустрояване на централния 
градски площад и алеята до ри-
туалната зала и ремонт на 8 
улици. Срокът на изпълнение е 
200 дни. Изискванията към кан-
дидатите са да имат оборот за 
последните три години минимум 
12 млн. лв. Цената има само 30% 
тежест при избора на изпълни-
тел, а техническото предложе-

ние - 70%.
Мащабната инвестиция е за 

над 5,2 млн. лв. и ще се реали-
зира по проект „Осигуряване на 
устойчиво и интегрирано град-
ско развитие чрез обновяване 
и модернизиране на градската 
среда в община Ямбол“, финан-
сиран по безвъзмездната схема 
„Зелена и достъпна градска сре-
да“ на ОПРР.

Проектната територия е 
разделена на 7 обособени части, 
които позволяват етапна реа-
лизация. С нов облик до средата 
на 2015 г. ще бъдат централни-
ят градски площад, алеята за-
падно от читалище „Съгласие“ и 
пешеходните улици „Г. С. Раков-

ски“, „Цар Освободител“ и „Тър-
говска“. Проектът е изготвен 
от „ЛСИ Любомир Семерджиев 
архитек ти и инженери“, които 
печелят архитектурния конкурс 
през 2012 г. По него площадът 
се офор мя в зоната между сгра-
дата на кметството и читали-
ще „Съгласие“. Пространство-
то пред входа на общината и 
проектираното водно огледало 
атриум образуват „сцена“ на 
открито. Атриумът се ограни-
чава от север с островно озеле-
няване, а от юг се предвиждат 
архитек турни елементи с висо-
ки водни структури и възмож-
ност за различни ефекти. 

Пешеходната зона на пл. 

„Освобождение“ цели да превър-
не пространството в атрак-
тивна културно-историческа, 
туристическа и рекреационна 

зона. Предвижда се възстановя-
ване на част от стария релсов 
път чрез елементи от пресован 
полимербетон. 

Георги Сотиров 

Летните месеци тази 
година ще бъдат особено 
интензивни за реконструк-
цията и модернизацията на 
улици и пътни съоръжения в 
столицата. Вече започна 
работа по ремонта на мо-
ста на разклона за аерога-
рата, като там е създаде-
на временна организация 
на движението. С тази от-
сечка стесненията по най-
натоварения столичен бул. 
„Цариградско шосе” стават 
две. 

 „Поради дъждовното 
време някои от най-сери-
озните работи по моста 
на „Четвърти километър” 
се отлагат във времето. 
Няма да подложим на риск 
качеството на реконструк-
цията на надлеза в никакъв 
случай”, това е становище-
то на зам.-кмета на София 
по направление „Транспорт и 
транспортни комуникации” 
Любомир Христов. Проек-
тът обхваща цялостен 
ремонт на бул. „Цариград-
ско шосе” от надлеза над 
бул. „Д-р Г. М. Димитров” до 
този над бул. „Александър 
Малинов”,  включително 
прилежащите съоръжения. 

Временна организация 
на движение е създадена 
и на бул. „Владимир Вазов” 
между ул. „61” и бул. „Бо-
тевградско шосе” – южно 

пътно платно. Това се на-
лага от стартиралата 
рехабилитация на този 
пътен участък. Тя включва 
работа по пет моста и пет 
пешеходни подлеза, както и 
изграждането на връзката 
между булевардите „Влади-
мир Вазов” и „Ботевград-
ско шосе”. Стойността на 
проекта е малко под 10 млн. 
лв. Предвижда се до края 
на годината да приключат 

всички строителни работи 
по трасето. Ще бъдат ре-
новирани общо 10 км. 

По думите на Христов 
всички останали строител-
ни обекти, се изпълняват в 
срок.

 Освен рехабилитация 
на пътните платна проек-
тите включват още обно-
вяване на тротоари, улично 
осветление и обособяване 
на велоалеи.           

Европейски инвестиции за над по-
ловин млрд. лв. ще се търсят чрез кан-
дидатстване по новите оперативни 
програми за 45-те приоритетни за 
Плевен обекти. Това стана ясно от 
думите на кмета на Плевен проф. д-р 
Димитър Стойков пред журналисти. 
Сред тях са знакови сгради, улици, мо-
стове, детски площадки. 48 млн. лв. е 
необходимият ресурс за създаване на 
Междууниверситетския кампус, който 
се предвижда да е в корпуси на бивше-
то ШЗО. 

35 млн. лв. е прогнозната стойност 
на туристическия проект „Виа Траяна", 

който ще свърже в нова дестинация 
римските пътища и крепости в общи-
ните Троян, Ловеч, Плевен, Долна Мит-
рополия и Гулянци. „Заедно със Скобе-
левия парк тези проекти ще са сред 
приоритетните“, посочи плевенският 
кмет. 

„Оценката за работата на общин-
ската администрация за изминалия 
програмен период е добра и тя е напра-
вена от независим одитор“, отбеляза 
градоначалникът. По думите му 73% 
от инвестициите за периода 2007 - 
2013, които са общо над 188 млн. лв., са 
направени за последните две години.

Община Павел баня обяви общест-
вена поръчка за рехабилитация на чет-
въртокласни пътища в с. Александрово и 
с. Виден. Общинският участък Калофер 
- Казанлък в с. Александрово е с дължина 
4,8 км, а Павел баня - Виден – 2,1 км, като 
и двата се нуждаят от основен ремонт. 

Индикативната стойност за поръч-
ката е 5 781 866 лв. без ДДС, от които 
5 667 627 за строително-монтажни ра-

боти и 114 238 за непредвидени разходи. 
Обновяването се финансира по Програ-
мата за развитие на селските райони. 

Изискванията към кандидатите са 
да имат оборот от строителство за 
последните три години не по-малко от 
14 млн. лв. Цената има 50% тежест при 
избора на изпълнител, техническото 
предложение и управлението на риска -  
по 25%.

Поръчка за реконструкции и разшире-
ния на водопроводни мрежи и изграждане 
на пречиствателни станции за питей-
ни води в селата Скравена, Новачене, 
Литаково, Гурково и Радотина обяви об-
щина Ботевград. В обхвата й са рекон-
струкция на водопроводната мрежа на 
селата Скравена, Новачене и Литаково; 
разширение на водопроводната мрежа 
в с. Новачене и с. Гурково и изграждане 
на пречиствателни станции в Скравена, 

Гурково, Радотина и Боженица. Поръчката 
се финансира от Програмата за разви-
тие на селските райони. Изискванията 
към кандидатите са да имат оборот за 
последните три години от поне 8 млн. 
лв., както и ликвиден капитал от 400 хил. 
лв. Участниците трябва да са изпълнили 
минимум два договора със сходен пред-
мет. Цената и техническото предложе-
ние имат по 50% тежест при избора на 
изпълнител.

Десислава
Бакърджиева

„Райкомерс Конструк-
шън” ЕАД сподели богатия 
си опит по време на между-
народното изложение „Вода 
София”. За поредна година 
компанията се включи в 
тридневната специализи-
рана изложба, която тради-
ционно се проведе в „Интер 
Експо Център” в София. 
Професионалистите от 
„Райкомерс Конструкшън” 
представиха високите по-
стижения на дружеството 
при управлението и изпъл-
нението на мащабни ин-
фраструктурни проекти. 
Българската фирма при-
вличаше внимание не само 
с интересния си щанд, но 
и зарадва един от гости-
те си. За първи път тази 
година „Райкомерс Кон-
струкшън” проведе специ-
ална викторина с награда 
- самолетен билет до ев-
ропейска столица. В игра-
та имаше възможност да 
се включи всеки пожелал 
да попълни кратка анкета, 
съдържаща един задължи-
телен въпрос и два по же-
лание. Съгласно условията 
участниците трябваше 

да посочат в кой град е 
била използвана тръба-
та, изложена на щанда на 
„Райкомерс Конструкшън”, 
избирайки между София, 
Брегово и Ракитово. Бол-
шинството от посети-
телите успяха да посочат 
правилния отговор, който 
е София. Допълнителните 
две точки в анкета бяха: 
„Знаете ли през коя годи-
на „Райкомерс Конструк-
шън” е изпълнила първия 
си проект с безизкопни 
технологии в България?” и  
„Считате ли, че реформи-
те във водния сектор на 
България ще са успешни?” 
Естествено на втория  

въпрос мненията на участ-
ниците бяха различни, но 
на първия посоченият от-
говор беше категорично 
1995 г. Желаещи да опи-
тат късмета си имаше до 
последния момент. В часа 
на истината късметлията 
беше изтеглен от седем-
годишната Биляна Ивано-
ва в присъствието на инж. 
Иван Иванов, председател 
на Българската асоциация 
по водите. Печелившият 
във викторината е Петър 
Парчев. Той ще може да по-
сети със самолет европей-
ска столица по свой избор, 
като ще получи билет за 
отиване и връщане.

Снимка Влади Георгиев

Снимка авторът
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Наука и бизнес ще се развиват заедно 

Елица Илчева

Парите по Оперативна 
програма „Иновации и кон-
курентоспособност” 2014 
– 2020 г. (ОПИК) ще бъдат 
с 250 млн. евро повече от 
тези през периода 2007 
–2013 г. Това съобщи ми-
нистърът на икономиката 
и енергетиката Драгомир 
Стойнев при представя-
нето на приоритетите 
на програмата след засе-
данието на Министерския 
съвет миналата седмица.

Той благодари на част-
ния сектор, който активно 
участва в изграждането на 
проекта на ОПИК, извест-
на и като „Програмата на 
бизнеса”.

Общият й бюджет е 
1,414 млрд. евро. Тя ще има 
4 приоритетни оси. Първа-
та е „Технологично разви-
тие и иновации” и обхваща 
20% от ресурса, или 295 
млн. евро. По нея се пред-
вижда подкрепа за сътруд-
ничество между предпри-
ятията, научните среди 
и бизнеса в иновационни 
практики. 

Втората ос е „Предпри-
емачество и капацитет за 
растеж”, която обхваща 
50,1% от ресурса и ще раз-
полага със 721 млн. евро. 

По третата ос – „Енер-
гийна и ресурсна ефектив-
ност”, са предвидени 25%, 
или 356 млн. евро. По нея 
се планират инвестиции в 
енергийно ефективни тех-
нологии и възобновяеми 
източници за собствено 
потребление. 

Четвъртата ос – „Тех-
ническа помощ”, се очаква 
да разполага с 40 млн. евро.

Ето и останалите ак-
центи в програмата, която 
е сред първите три, влиза-
щи за одобрение в Европей-
ската комисия. 

Стимули за изостанали-
те райони

Дунавската равнина, 
планинските райони и като 
цяло най-бедните части в 
цяла България, където мла-
дите хора са на изчезване, 
ще бъдат стимулирани по 
ОПИК. Както е известно, 
приоритетното финанси-
ране на тези части е за-
ложено и в изготвената 
стратегия от Министер-
ството на икономиката 
и енергетиката. Планира 
се да се построят нови 
предприятия, осигурява-
щи постоянна заетост, 
адекватно и подходящо 
образование спрямо нуж-
дите на местния бизнес. 
Целта е ясна – да се пови-
ши стандартът на живот 
на населението, което да 
се задържи по родните си 
места. 

Като допълнение към 

стратегията в основни-
те цели на ОПИК е запи-
сано, че ще се финанси-
рат проекти, които да 
подпомагат развитието 
на иновативни продукти и 
услуги, предлагани в същи-
те западнали райони. Това 
означава строителство на 
нови предприятия, които 
обаче не просто ще оси-
гуряват работни места, а 
устойчиви производства с 
модерни технологии. 

Над 50 хил. лв. за млади 
хора с идеи

На поне 50 хил. лв. по-
мощ ще може да разчита 
младият българин, решил 
да развива стартиращ или 
иновативен бизнес. Това е 
една от мерките за ръст 
на икономиката, заложени 
в проекта на програмата. 
За да могат да се възполз-
ват от този вид подкрепа 
по ОПИК, младите хора 
трябва да имат новорегис-
трирано предприятие и да 
желаят да реализират биз-
нес идея на стойност над 
25 000 евро. Конкретните 
параметри на помощта, 
а също и критериите за 
допустимост, ще бъдат 
подробно разписани след 
приключване на предвари-
телната оценка за изпъл-
нението на финансовите 
инструменти, разработ-
ването на критериите за 
избор на операции и усло-
вията за кандидатстване.

Интересно е, че за ре-
ализацията на бизнес идеи 
кандидатстващите ще 
могат да създават и парт-
ньорства, да обединяват 
усилията си с други фирми. 
В ОПИК се предвижда въз-
можност и за съвместно 
кандидатстване от някол-
ко предприемачи за един и 
същи проект. 

Пари и за наука 

Ако имат нужда, бене-
фициентите ще могат да 

получат и помощ от науч-
ноизследователските ин-
ститути. 

Например, ако бизнес 
идеята е да се разработи 
и да започне да се произ-
вежда нов продукт, вклю-
чително и в областта на 
строителството и стро-
ителните материали, уче-
ните ще може да окажат 
помощ. Дейността им 
може да бъде включена в 
съответния проект и за 
нея да се получат пари от 
ОПИК. Така освен развитие 
на родния бизнес и повиша-
ване на конкурентоспосо-
бността му спрямо евро-
пейските компании ще се 
развие и нивото на наука-
та в България, обясняват 
авторите на проекта. На-
учните среди ще могат да 
помагат на кандидатите и 
в доразвиване на уменията 
на кадрите във фирмата, 
повишаване на квалифика-
цията им и т.н. 

Това означава, че ОПИК 
ще допълва Оперативна 
програма „Развитие на чо-
вешките ресурси”, в която 
е съсредоточено увелича-
ване достъпа на младите 
хора до нови знания и уме-
ния, повишаване квалифика-
цията на кадрите.

Основната цел на всич-
ко това е да се повиши 
предприемаческата актив-
ност, включително мла-
дежката, чрез създаване-
то на нови производства, 
успешното реализиране на 
бизнес идеи и ускореното 
развитие на съществува-
щи фирми, което да доведе 
до икономическа стабил-
ност и растеж.

720 млн. евро за малките 
и средните фирми

Над 720 млн. евро ще 
получат от ОПИК малките 
и средните предприятия 
(МСП) у нас до 2020 г. За 
тях са предвидени 51% от 
общия ресурс на програ-
мата, което означава, че 

МСП са основната целева 
група. Към тях ще бъдат 
насочени над половината 
от заложените средства, 
или 0,7 млрд. евро. Но про-
ектът предвижда подкрепа 
и за големи предприятия, 
както и други видове бене-
фициенти в партньорство 
с тях, като висши училища, 
научни институти и изсле-
дователски организации, 
офиси за технологичен 
трансфер, технологични 
центрове, клъстери с по-
тенциал за висока доба-
вена стойност, агенции 
и ведомства, свързани с 
предоставянето на услуги 
за бизнеса и подобряване 
на бизнес средата. В тази 
група попада и „София Тех 
Парк“. Подготовката за из-
граждането на технологич-
ния парк започна през този 
програмен период, но ос-
новното строителство ще 
се финансира със средства 
от ОПИК 2014 – 2020 г. Ос-
вен това чрез програмата 
ще се инвестира не само 
в сектора на иновациите и 
производството, но също 
и за бизнес идеи, свързани 
със селското стопанство, 
туризма, услугите.

Старт преди старта

Още преди програмата 
да получи окончателното 

Предприятия, подобни на тази малка фабрика за електроника в Пловдив, ще могат да се 
строят със средства по ОПИК

си одобрение от Брюксел, 
може да бъдат старти-
рани процедури за канди-
датстване по новата ОП 
„Иновации и конкурентос-
пособност“, съобщават от 
екипа на Министерството 
на икономиката и енерге-
тиката, разработвал доку-
ментите. „Все пак обявява-
нето на процедури може да 
бъде направено едва след 
приемането на окончател-
ните текстове на европей-
ските правила за държавни 
помощи и след сформиране-
то на комитета за наблю-
дение на ОПИК“, обясняват 
експертите от МИЕ. 

Финалната част от 
одобрението на оператив-
ната програма трябва да 
започне най-късно на 4 юли 
– 3 месеца след изпращане-
то на Споразумението за 
партньорство на България 
до Еврокомисията, което е 
с дата 4 април 2014 г. 

Пари и за нова админи-
страция

Със средства от ОП 

„Иновации и конкурентос-
пособност“ ще бъдат 
създавани звена, които да 
подпомагат развитието на 
бизнеса и неговата продук-
ция. По-конкретно това ще 
става в нови или същест-
вуващи агенции, организа-
ции и ведомства. Задачата 

им ще бъде да развият мо-
дерни и иновативни услуги, 
които да допринесат за 
повишаване на конкуренто-
способността на предпри-
ятията в страната.

Налице е и опит за на-
маляване на броя докумен-
ти и опростяване на проце-
дурите за кандидатстване 
спрямо предходната ОП 
„Конкурентоспособност“ 
2007 – 2013 г. Експертите 
предлагат за новия период 
да се дават опростени фор-
муляри за кандидатстване 
и отчитане, като фокусът 
ще бъде изместен от фор-
малното съответствие 
към реалното постигане 
на резултати. Предвижда 
се да бъде преустановена 
практиката да се подават 
едни и същи документи по-
вече от веднъж. Във форму-
лярите ще бъдат заложени 
по-конкретни изисквания 
към предложенията според 
размера на финансирането 
и сложност та на проекта. 
Ще бъде разширен и об-
хватът на електронното 
подаване на документи и 
отчети. Процедурите за 
оценка, изпълнение и от-
читане на малки проекти 
с определен праг на съфи-
нансиране също ще бъдат 
опростени. Ще се търсят 
възможности за преодоля-
ване и на един от най-ва-
жните проблеми на изпъл-
нението – финансирането 
на проектите (осигуря-
ването на съфинансиране 
и мостово финансиране), 
което към момента е и 
най-честата причина за 
прекратяване на договори.

В проекта е записано, 
че във връзка с процедури-
те за избор на изпълнители 
по проектите, съфинанси-
рани със средства на ЕС, 
се планират действия за 
ограничаване на админи-
стративната тежест. 
Те касаят създаването 
на ясно структурирани и 
стандартизирани прави-
ла, въвеждащи унифициран 
подход в изискванията към 
бенефициентите при избо-
ра на изпълнител. 

Добра новина в новата ОПИК е, че първата мяр-
ка за технологична модернизация може да стартира 
още през тази година, веднага след одобрението на 
програмата от Брюксел. Това ще отвори възмож-
ността да продължи работата по единствения кон-
кретизиран в програмата голям инфраструктурен 
проект – „София Тех Парк”. Миналата седмица стана 
ясно, че началото на изпълнението, което се очак-
ваше през май или юни, по всяка вероятност ще се 
забави. Причина за това е отмяната от Комисията 
за защита на конкуренцията (КЗК) на 3 от общо 6 
проведени обществени поръчки за изграждането на 
инфраструктурата. Ако все пак строителството 
започне навреме, проектът, оценяван на 50 млн. евро, 
трябва да приключи в края на 2015 г. или началото 
на 2016 г. 

Преди месец бе съобщено, че голяма част от 
средствата по програма „Конкурентоспособност“ 
ще бъдат прехвърлени за следващия програмен пери-
од чрез разделянето на проекта на етапи за финанси-
ране именно заради опасенията на Управляващия ор-
ган (УО), че част от 50-те млн. евро могат да бъдат 
загубени заради забавянето на поръчките.
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Невена Картулева

Петият вариант на 
Оперативна програма 
„Наука и образование за 
интелигентен растеж” 
( ОПНОИР) 2014 – 2020 г. 
беше одобрен от прави-
телството. Така страна-
та ни е готова за започва-
не на официални преговори 
по програмата с Европей-
ската комисия. Стано-
вища и предложения по 
програмата можеха да се 
дават до 28 май. Тя беше 
публикувана за обществе-
но обсъждане и достъпна 
за всички заинтересовани 
в портала към Министер-
ския съвет www.strategy.bg. 
ОПНОИР е една от седем-
те основни оперативни 
програми, които ще изпъл-
няваме през 2014 – 2020 
г. За първи път България 
има отделен инструмент 
за наука, финансиран от 
еврофондовете. Управля-
ващият орган по него е 
Министерството на об-
разованието и науката 
(МОН). 

„Дълго време прегова-
ряхме с Брюксел, доказ-
вайки необходимостта от 
структуриране на такава 
програма. Днес тя е факт 
и е резултат от обедине-
ните усилия на научните 
среди, академичната общ-
ност и бизнеса. ОПНОИР 
е фокусирана върху научни 
изследвания и технологич-
но развитие, модернизи-
ране на учебните бази, на 
лабораториите и оптими-
зация на висшите училища. 
Ще се финансират мерки, 
свързани със стимулиране 
на професионалното об-
разоване в областта на 

инженерно-техническите 
науки, направления от дру-
ги приоритетни сектори 
на икономиката, изгражда-
не на партньорски мрежи 
между учебните заведения 
и работодателите, както 
и стажовете във фирми.

Общият ресурс  на 

 ОПНОИР е 1 340 917 048 
лв. За научни изследвания 
и технологично развитие 
са заделени близо 556 млн. 
лв. С тях ще бъде укрепе-
на научната инфраструк-
тура. За учене през целия 
живот, включително и про-
фесионално образование и 
обучение, са предвидени 
484 608 000 лв. Средства-
та за социално приобща-
ване са 246 204 000 лв.“, 
уточни министърът на 
образованието и науката 
Анелия Клисарова след за-
седанието на кабинета, на 
което беше одобрена про-
грамата. Тя е разделена на

три приоритетни оси.

Това са ос 1 „Научни из-

Проектите по ОП 
„Наука и образование за 
интелигентен растеж“ и 
ОП „Иновации и конкурен-
тоспособност“ могат да 
се допълват взаимно. Съ-
щото важи и за ОПНОИР 
и ОП „Региони в растеж“. 

И ОПИК, и ОПНОИР са 
насочени към постигане 
на интелигентен рас-
теж. Основната разгра-
ничителна линия между 
тях ще бъдат различни-
те етапи на реализиране 
и внедряване на проду-
ктите на научните из-
следвания във фирмите. 
Мерките, насочени към 
развитието на „чиста” 
наука, отвъд бизнеса, 
попадат в обхвата на 
ОПНОИР. По ОПИК ще се 
финансират последните 
няколко стъпки от съв-
местните партньорства 
между научните органи-

зации и бизнеса – тези, 
които водят до внедря-
ване на разработките 
в производството и па-
тентоването им. 

ОПИК може да над-
гражда резултатите 
на висшите училища по 
ОПНОИР чрез създава-
нето на клъстери, раз-
работване на продукти 
и услуги за и от предпри-
ятия, на пилотни линии и 
производства.

Д оп ъ л н я емо с т т а 
между ОПНОИР и ОПРР 
може да се търси и на 
н иво  програ миране . 
Учебните заведения ще 
се оборудват със сред-
ства от програмата за 
наука, а ще могат да се 
ремонтират с подкре-
па от ОПРР. С пари от  
ОПНОИР ще може да се 
купува спортно оборудва-
не за площадки и салони.

Община Луковит изпълнява проект за над 34 млн. лв., с чиято реализация ще се развие екологичната инфраструктура 
в града и ще се повиши качеството на услугите за питейно - битово водоснабдяване, улавяне и третиране на отпадъч-
ните води. Това ще реши и проблема с опазването на околната среда за поколения напред. Успешното изпълнение на 
дейностите ще доведе до изграждането на близо 19 км изцяло нова канализационна мрежа, рехабилитация и подмя-
на на 12 км съществуваща водопроводна мрежа и изграждане на нова Пречиствателна станция за отпадъчни води. 
До момента са изготвени работни проекти и е издадено Разрешение за строеж от министъра на инвестиционното 
проектиране, което включва: Подобект 1 „Изграждане на главни колектори, вътрешни канализационни мрежи и 
реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа по улиците, предвидени за канализация в гр.Луковит“ и 
Подобект 2 “Изграждане на ПСОВ и довеждаща инфраструктура до ПСОВ, доставка и монтаж на машини и съоръ-
жения, обучение на персонала и тестване на оборудването“. 

Подобект 1: изпълнена общо 3 621 л.м. канализация  по улици „Пирот“, „Оряховска“, „Александър Стамболийски”, „Глоговец”, „Гето Йошев”, „Христо 
Ботев”, „Балан”, „Кирил и Методий“, „Кръгояр“, „Воденичарска“, „инж. Вълков“, „Спас Кралевски“ от които 2 405 л.м. битова и 1 216 л.м. дъждовна ка-
нализация и 280 л.м. водопровод; 
Подобект 2: изпълнено и въведено в експлоатация външно ел.захранване на ПСОВ гр.Луковит. Извършват се изкопни, кофражни, армировъчни и 
бетонови работи на приемна шахта, основи резервоари, битова сграда, основен резервоар на ПСОВ и др. 

 „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Луковит“ се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и държавния бюджет на Република България и е на обща стойност 34 036 505,68 лв. Асоцииран партньор на Общината 
е „ВиК“ АД – гр. Ловеч. Проектът стартира през септември 2012 г. и е с продължителност 3 години. Реализацията му е продължение на водената от Община Луко-
вит успешна политика на дългосрочно планиране и съответства на „Плана за развитие на Община Луковит за периода 2007-2013 г.”. Визията, залегнала в плана 
е: „Община Луковит – хармонично развита община, със съхранена природна среда, предпочитано място за живот и професионална реализация, с качествена 
инфраструктура, достъпни социални услуги и активно участие на гражданите в нейното управление.” Главната цел на плана е постигане на стабилни и устойчиви 
темпове на социално-икономическо развитие, изграждане на качествена жизнена среда и осигуряване на висок стандарт на живот на населението.

Тази публикация е създадена във връзка с ДБФП № DIR 51011116-С047 за проект № DIR 51011116-75-159 “Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Луковит”, 
който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Околна среда” 2007-2013 г,. съфинансирана от Еврппейския съюз чрез Кохезионния фонд. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Луковит и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното 

становище на Европейския съюз и правителството на Републиак България, представлявано от Министерството на околната среда и водите

ОБЩИНА ЛУКОВИТ ИЗПЪЛНЯВА ПРОЕКТ ЗА НАД 34 МЛН. ЛВ.
Средствата са за „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Луковит“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“

следвания и технологично 
развитие“, ос 2 „Образо-
вание и учене през целия 
живот“ и ос 3 „Образова-
телна среда за активно 
социално приобщаване“. 
Последната е насочена 
най-вече към осигуряване 
на условия за обучение на 

деца със специални нужди. 
Както при всички опе-

ративни програми, и при 
ОПНОИР е включена мяр-
ка за техническа помощ. 
По нея ще се подкрепя 
надграждането на адми-
нистративния капацитет 
на управляващия орган и 
повишаване на уменията 
на бенефициентите за 
управление и отчитане на 
проекти по програмата. 

По Първата приори-
тетна ос ще се финанси-
рат обновяване на инфра-
структурата и сградния 
фонд, необходими за науч-
ноизследователска и ино-
вационна дейност (НИД), 
създаване на центрове за 
върхови постижения и за 
компетентност и купува-

не на оборудване. 
Ще се насърчават ин-

вестициите на фирмите 
в НИД. В целия проект на 
ОПНОИР неколкократно се 
акцентира върху нуждата 
от контакти между пред-
приятията, центровете 
за научноизследователска 
и развойна дейност и сек-
тора на висшите учебни 
заведения. Крайната цел е 
да се съгласуват икономи-
ческите и научните при-
оритети, както и по-доб-
ри резултати в области 
с потенциал за растеж 
като инженерство, фар-
мацевтика и транспорт. 
Предвижда се включва-
нето на бизнеса не само 
под формата на преки 
инвестиции, а като бене-
фициент на научни знания 
и продукти и партньор в 
триъгълника на знанието: 
образование – наука – ино-
вации. 

По Втората приори-
тетна ос ще се изпълня-
ват проекти, насърчаващи 
равния достъп до високо-
качествено предучилищно, 
основно и средно образо-
вание, както и за подобря-
ване на качеството на 

професионалното образо-
вание и обучение.

В проектопрограмата 
е записано, че то е един 
от основните фактори за 
постигане на водещите 
цели на ЕС – развитие на 
иновациите, индустриа-
лизация и икономически 
ръст. С повишаване ка-
чеството на професио-
налното образование ще 
бъде дадена възможност 
на завършващите за по-
успешна реализация на па-
зара на труда. Това пряко 
ще доведе до намаляване 
процента на младежка 
безработица в страната. 
От друга страна, ще даде 
на бизнеса квалифицира-
ни кадри, като по този 
начин ще спомогне и за 
привличане на повече чуж-
дестранни инвестиции, 
посочва се в проекта на 
програмата. 

В изпълнение на тези 
цели ще се подкрепя въ-
веждането на гъвкави фор-
ми на обучение, например 
модулно за придобиване 
на професионална квали-
фикация. Ще бъде насър-
чавано разработването 

на учебни материали в 
сътрудничество с бизне-
са. Финансиране ще има 
и за въвеждане или модер-
низиране на системи за 
дистанционно и електрон-
но обучение. Планира се 
поддържане на национална 
платформа „Наука – обра-
зование – бизнес” и съобра-
зяване на преподаваната 
материя с нуждите на па-
зара на труда на национал-
но и регионално ниво.

По Втората ос  се 
предвижда и финансиране 
на проекти за актуализа-
ция на учебни програми и 
планове в професионално-
то образование с участие 
на работодателите. Зала-
га се на „обучение чрез ра-
бота” за ученици от про-
фесионалните гимназии, 
студенти и докторанти, 
както и на повече стажо-
ве във фирмите.

Сред допустимите 
бенефициенти са всички 
държавни звена, занимава-
щи се с наука и образова-
ние, синдикални и неправи-
телствени организации на 
работодатели, браншови, 
младежки и студентски 
структури. 

Приоритетно ще се финансират дейности в областта на 
инженерно-техническите науки и направления от водещите 
сектори на икономиката

Ресурсът на програмата е над 1,3 млрд. лв.

Снимка Георги Сотиров
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Григор Стоянов, държавен експерт 
в Дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ в МОСВ: 

Рециклираните материали се влагат за основа на настилки, засипване на изкопи, 
изграждане на паркинги и пътни конструкции от по-нисък клас

Свилена Гражданска

Г-н Стоянов, каква 
е ситуацията при упра-
влението на строителни 
отпадъци (СО) у нас?

По-голямата част от 
тях все още се депони-
рат. Положителното е, че 
в много региони от стра-
ната има издадени раз-
решения на фирми за дей-
ности със СО. Цената за 
депониране непрекъснато 
нараства и строителните 
компании предпочитат да 
доставят отпадъци за 
оползотворяване. В път-
ния и железопътния сек-
тор се влагат все повече 
рециклирани материали. 
Те се ползват и в обратни 
насипи и в проекти за ре-
култивация на депа и нару-
шени терени.

Има ли вече резулта-
ти от приетата наредба 
за СО у нас? 

Строителният сектор 
в България е в начален 
етап от прилагането на 
новата концепция за уп-
равление на отпадъците. 
Изискванията, въведени 
в Наредбата за управле-
ние на СО, не следва да 
се отразят на цената на 
строителните продукти. 
Производството на ма-
териали от рециклирани 
отпадъци не се различава 
съществено от този на 
направата от природни 
ресурси. Процесът е по-
знат и стойността не би 
трябвало да е по-висока. 

Новите нормативни из-
исквания по никакъв начин 
няма да затруднят стро-
ителния бранш, напротив 
– ще спомогнат за създа-
ване на екологосъобразна 
и икономически ефективна 
система за управление на 
строителните отпадъци.

Основните резултати 
от прилагането на наред-
бата са за създаването на 
благоприятни условия за 
изграждане на необходи-
мата инфраструктура. Ще 
се осигури пазар за проду-
ктите от рециклираните 
материали. Те ще могат 
да се влагат при произ-
водство на строителни 
продукти, за основа на на-
стилки, засипване на изко-
пи, изграждане на паркинги 
и пътни конструкции от 
по-нисък клас, за дренажни 
слоеве или като механичен 
стабилизатор на почвата, 
за открити спортни пло-
щадки, редовно запръстя-
ване на депата за неопасни 
(битови) отпадъци, като 
по този начин заменят из-
ползването на земни маси 

и почви, и др.
За увеличаване на ре-

циклирането е необходи-
мо да се осигури участие 
на всички заинтересовани 
страни в процеса. Изисква 
се тясно сътрудничество 
между компетентните 
органи, индустрията и об-
ществото. Събирането на 
строителните отпадъци 
за рециклиране трябва да 
се интегрира с пазарите 
за продукти, за да бъде 
системата устойчива. 

Как протича проце-
сът на оползотворяване? 

Той може да се из-
вършва на специализирани 
площадки за рециклиране 
или директно на терена 
за строителство и раз-
рушаване. Оборудването 
може да е стационарно, 
полустационарно или мо-
билно. Предимствата на 
постоянните площадки са 
техният капацитет и въз-
можности за организира-
не на пълен технологичен 
процес, при който рецикли-
раните материали са с 
високо качество. Освен 
това могат да се поддър-
жат складови наличности 
от различни видове – бе-
тон, керамика, асфалт, с 
цел по-голяма гъвкавост 
на пазара и по-добри въз-
можности за контрол на 
тяхното качество по по-
добие на съоръженията за 

производство на кариерни 
инертни продукти. Този 
тип съоръжения позволява 
по-ефективно прилагане 
на методи за намалява-
не или отстраняване на 
неблагоприятните въз-
действия върху околна-
та среда от процесите 
на рециклиране. Недос-
татъците на този тип 
съоръжения са свързани 
със сравнително големи-
те начални инвестиции 
и експлоатационни раз-
ходи, с необходимостта 
от по-големи терени и с 
изискването за постоя-
нен значителен поток на 
строителни отпадъци, за 
да бъдат рентабилни.

Предимствата на вре-
менните площадки и мо-
билните инсталации са 
свързани с ограничаване 
на разходите за транс-
порт и евентуално с въз-
можността рециклирани-
те материали да бъдат 
използвани на мястото на 
образуването им. Дори ко-
гато последното не е въз-
можно, транспортирането 
им до мястото на употре-
бата им е икономически 
по-изгодно и технически 
по-лесноосъществимо. Не-
достатъците на този тип 
инсталации са свързани с 
ограничения им капаци-
тет и с липса на възмож-
ности за пречистване на 
рециклираните материа-

ли, както и с по-труден 
контрол на въздействи-
ето върху околната сре-
да. Полустационарните 
инсталации на постоянни 
площадки заемат междин-
но място по отношение 
на предимства и недоста-
тъци между горните две 
групи. 

Препоръчително е при 
стартиране на дейности-
те по оползотворяване на 
СО у нас да се започне с 
използването на опросте-
ните технологии за ре-
циклиране, съчетани със 
селективно разрушаване 
и предварително трети-
ране на мястото на обра-
зуване с оглед намалява-
не на началните вложени 
средства и създаване на 
първоначална практика по 
рециклиране. 

Как се улеснява дей-
ността на строите-
лите? 

Основната идея на 
нормативния документ 
е въвеждане на цялостна 
процедура по съвременно 
екологосъобразно управ-
ление на отпадъците в 
страната и повишаване 
на ресурсната ефектив-
ност, в т.ч. устойчивото 
потребление на природни 
ресурси. С прилагането 
на законодателните изис-
квания за управление на 
отпадъците се създадоха 

предпоставки за нови ин-
вестиции в тази сфера, 
а също така и подходящи 
условия за използване на 
рециклирани вместо при-
родни ресурси. 

Колко депа за строи-
телни отпадъци са необ-
ходими за страната ни? 

Остатъците, образу-
вани на територията на 
страната, следва приори-
тетно да се оползотворя-
ват. Регистрационни до-
кументи за предварително 
третиране са издадени 
на фирми в почти всички 
 РИОСВ, като 8 от тях – в 
Бургас, Варна, Пазарджик, 
Смолян, София, Стара 
Загора, Хасково, Шумен, 
имат и регистрационни 
документи за рециклиране 
на строителните отпа-
дъци. 

Тези, които не могат 
да бъдат оползотворени, 
се съхраняват в депа за 
инертни отпадъци или в 
съществуващите реги-
онални депа за неопасни 
отпадъци. Но това е все 
по-нежелана възможност. 
Депонирането става из-
ключително скъпо и иконо-
мически нецелесъобразно 
за собственика на строи-
телните отпадъци. Само 
отчисленията всяка годи-
на за периода 2015 – 2017 г. 
се увеличават със стъпка 
на нарастване 30% спрямо 
предходните 12 месеца, а 
от 2018 – 2020 г. се увели-
чават с равна стъпка от 
17 лв. През 2014 г. разме-
рът за всеки тон е 22 лв. 
Ако цената за депониране 
например на регионално 
депо варира от 22 лв./т до 
30 лв./т, то общите разхо-
ди могат да са от 44 лв./т 
до 52 лв./т. 

Какъв е европейският 
опит в сектора? 

Част от европейските 
държави са разработили 
специфично законодател-
ство и стратегически до-
кументи за управление на 
строителните отпадъци. 
Като един от най-добрите 
примери в това отношение 
може да бъде посочена Бел-
гия (Фландрия) като първия 
регион в Европа, разра-
ботил и реализирал план 
за управ ление на СО през 
1995 г. Това е първият до-
кумент, в който се поста-
вят количествени цели за 
рециклиране и оползотво-
ряване на строителните 
отпадъци – 75% до 2000 г. 
При отчитане на резулта-
тите се оказва, че те са 
изпълнили 85%. 

В Германия строител-

ната индустрия поема 
доброволен ангажимент 
през 1996 г. за намаляване 
наполовина на депонирани-
те строителни отпадъци. 
Тя си поставя цели 70% ре-
циклиране и оползотворя-
ване на база количества-
та през 1995 г. Секторът 
отразява своите наблюде-
ния от процесите по упра-
вление в 5 двугодишни до-
клада до компетентните 
органи, показващи дости-
гането на целите. Някои 
експерти дори смятат, че 
методите за отчетност 
не са били достатъчно 
ефективни и са постиг-
нати дори по-високи цели 
за рециклиране. Тази ини-
циатива на фирмите про-
дължава и към момента, но 
експертното мнение е, че 
при поставяне на по-висо-
ки цели е необходимо те да 
бъдат формулирани като 
законово изискване.

Финландия през 1997 г. 
приема правителствено 
решение, поставяйки ин-
дикативни цели от 50% 
рециклиране и оползотво-
ряване на строителните 
отпадъци до 2000 г. Испа-
ния разработва своя пър-
ви план за управление на 
остатъците през 2001 г. 
(за периода 2001 – 2006 г). 
Те вече имат и втори – до 
2015 г. В него са интег-
рирани целите на новата 
рамкова директива. Пора-
ди липсата на приложимо 
законодателство за упра-
вление на строителните 
отпадъци е отчетено, 
че на практика ефектив-
ността на първия план е 
недостатъчна, в резул-
тат на което през 2008 г. 
е приет Кралски декрет 
105/2008 г. В него са зало-
жени конкретни отговор-
ности на генераторите 
и притежателите на СО, 
както и изискването за 
всеки строителен обект 
да бъде разработван план 
за управление на отпадъ-
ците. Специално внимание 
е обърнато на управление-
то на опасните отпадъци, 
които се образуват при 
строителството и разру-
шаването на сгради. Въ-
ведено е изискването за 
заплащане на депозит в 
полза на компетентните 
органи, който се връща, 
когато бъде доказано, че 
материалите са оползот-
ворени или рециклирани 
законосъобразно. Всички 
тези добри европейски 
практики са намерили 
приложение в политиката 
по управление на строи-
телните отпадъци в Бъл-
гария.

 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Образувани СО (в тона) 1 020 610 76 803 128 935 1 824 564

Предадени за оползотворяване 
СО (в тона) 313 143 7947 72 939 282 716

По официални данни на НСИ количеството на образуваните строителни и оползотворени 
отпадъци в страната варира значително през годините:

Снимка Денис Бучел
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Доц. д-р инж. Венцеслав Стоянов, зам.-ректор на ВСУ „Любен Каравелов“:

Прилагаме индивидуален подход към всеки студент
Георги Сотиров

Доц. Стоянов, преди няколко 
дни възпитаниците на ВСУ (ба-
калаври и магистри) от випуск 
2014 получиха дипломите си. Как-
ва оценка бихте дали на тяхна-
та подготовка и възможности 
за бързата им адаптация към 
реалнос тите на отрасъл „Стро-
ителство”?

Убеден съм в отличната под-
готовка на нашите випускници. 
Това твърдение мога да обоснова 
и от позициите си на преподава-
тел, и като участник в комисия 
за защита на дипломни работи, а 
напоследък и като администратор. 
Причините са няколко, но бих отли-
чил високата компетентност на 
лекторите и индивидуалния подход 
към всеки студент. Към това ще 
добавя активната позиция на ака-
демичния състав, на възпитаници-
те и служителите, която може би 
е традиционна за ВСУ като наслед-
ник на специализираното Военно 
инженерно строително училище. 
Не на последно място е и отно-
сително високата мотивираност 
на студентите. Тя е присъща за 
магистрите в областта на стро-
ителното инженерство, където 
голяма част от тях са работещи и 
предпочитат задочната форма на 
обучение. Но в последните години 
наблюдаваме и повишена мотиви-
раност на студентите ни от ре-
довната форма на обучение. Спо-
ред мен една от причините за това 
е ангажирането им в извънкласни 
форми. Тези от специалност „Ар-
хитектура“ например участват в 
разнообразни прояви – изложби, кон-
курси, проекти, презентации и т.н. 
Кандидатите за инженери печелят 
математически състезания, част 
са от национални и международни 
конференции. Две последователни 
години наши възпитаници печелят 
приза „Студент на годината“ в об-
ласт „Технически науки”.

Бих посочил и още един факт, 
който предопределя бързото на-
влизане на учащите от ВСУ в 
строителния отрасъл. Това е тях-
ното придобито самочувствие. 
На сайта на ВУЗ-а на видно място 
поместваме мненията на нашите 
випускници за обучението при нас. 
Анализът на анкетните карти 
сочи, че 91,1% считат, че са по-
лучили добро образование. Всички 
възпитаници на училището са убе-
дени в своята реализация по специ-
алността, по която се дипломират. 
Студентите най-високо оценяват 
придобитите от следването спо-
собности за творческо мислене и 
за възприемане на новостите. Те 
посочват и своята неудовлетворе-
ност от получените чуждоезикови 
и практически знания и умения, на 
което ръководството на ВСУ реа-
гира с оптимизиране на учебните 
планове.

В рамките на този випуск по-
лучиха дипломите си и магистри-
те от програмата „Управление 
на инвестиционни проекти”, въз-
становена след няколкогодишно 
прекъсване. Сред тях бяха и от-
личниците… Кое наложи нейното 
възстановяване?

След три випуска програмата 

„Управление на инвестиционни про-
екти“ бе спряна. Основната причи-
на бе, че водещите преподаватели 
предпочетоха развитието на свои-
те кариери в частния сектор. Пред 
ръководството на ВСУ никога не е 
стоял въпросът, дали трябва да 
се възстанови програмата, а кога. 
Нуждата от специалисти, които да 
разбират и ръководят изпълнение-
то на целия инвестиционен проект, 
е огромна. Познанията на архите-
ктите и строителните инженери, 
придобити от съществуващите 
бакалавърски и магистърски кур-
сове в областта на управлението, 
икономиката, финансите и право-
то, са крайно недостатъчни. 

Като правило магистрите от 
други висши училища, завършващи 
„Управление на проекти”, „Производ-
ствен мениджмънт”, „Управление на 
бизнеса” и т.н., трудно се адапти-
рат в строителната среда. Така че 
в момента на спирането, вместо 
програмата да се предложи с други 
преподаватели, ръководството на 
ВСУ реши да постави специализа-
цията „Управление на инвестицион-
ни проекти” на здрава основа. 

Под ръководството на доц. д-р 
инж. Венцислав К. Стоянов – пред-
седател на секция „Професионално 
обучение и квалификация в стро-
ителството” към Камарата на 
строителите в България, напра-
вихме проучвания на аналогични 
учебни програми в чуждестранни 
университети. Последва анализ 
на строителната практика и нуж-
дите на бизнеса. Много по-точно 
се дефинираха целевите групи на 
обучаемите. Оптимизира се съдър-
жанието на учебните дисциплини. 
Самото разработване на програ-
мата за българските условия отне 
няколко месеца, но това осигури 
нейното успешно акредитиране.

Понастоящем лектори в дис-
циплината са изтъкнати специа-
листи – проф. д-р Нако Стефанов, 
проф. д-р Филип Тодоров, доц. д-р 
инж. Иван Брешков… За повишава-
не качеството на обучението не-
прекъснато се правят анкети със 
студентите, като на основата на 
анализ се взимат съответните 
решения. Например в програма-
та аз съм лектор по „Качество в 
строителството“ и „Мет рология, 
стандартизация и оценка на съ-
ответствието“. Анкетите ми по-

казаха, че студентите желаят да 
представям повече практически 
примери и предпочитат лекциите 
да са под формата на дискусии. Три 
четвърти от завършилите този 
випуск преценяват, че магистър-
ският курс отговаря на предва-
рителните очаквания, учебното 
съдържание на дисциплините е 
актуално, материалът е пред-
ставен достъпно и не е труден за 
разбиране. 96% от анкетираните 
казват, че отношението на препо-
давателите към възпитаниците 
е учтиво и колегиално, а основни-
те препоръки са осъвременяване 
съдържанието на дисциплините в 
област та на компютърните и ин-
формационните технологии, както 
и посещение в строителни фирми 
и демонстрации. Тези препоръки 
вече са реализирани. С други думи, 
ние сме по-добре подготвени и със 
самочувствието, че по-добре ще 
отговорим на очакванията на но-
вите студенти. В този смисъл за 
мен не е изненада, че отличниците 
на випуска са от програмата „Упра-
вление на инвестиционни проекти“.

Може ли да се каже, че в ма-
гистърските програми ВСУ за-
стъпва интердисциплинарния 
подход с оглед по-добре да се от-
говори на очевидната потреб-
ност от комплексно подготвени 
специалисти за управлението на 
отрасъла?

Самата динамика на развитие 
на обществото предопределя за-
дължителността на използване на 
този метод в обучението. Една и 
съща тема се разглежда в различни 
перспективи. В дисциплината „Ме-
трология, стандартизация и оцен-
ка на съответствието“ е невъз-
можно да не се направи препратка 
към „Законова и нормативна уредба 
в строителството“, което пре-
допределя тези дисциплини като 
сродни и свързани. 

Предлагането на информация, 
която е напълно непозната на сту-
дента, демотивира и двете страни 
на процеса на обучаване. В моята 
практика съм установил, че за да 
има ефект, учащият трябва да по-
знава поне 30% от преподавания 
материал.

Не считам, че интердисципли-
нарният подход сам по себе си е 
гаранция за успешна реализация 
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дружество по земна механика и 
геотехническо инженерство от-
белязаха по тържествен начин 
95-годишния юбилей на почетния 
председател на организацията 
проф. Георги Стефанов. 

„Един човешки живот не е дос-
татъчен да мислиш с категориите 
на земната механика и геотехни-
ката. Имах житейския и професи-
онален шанс да бъда пионер в една особено важна област за строи-
телството”, отбеляза в словото си професорът. Той е създател на 
първата лаборатория по геотехника у нас, участвал е в изграждането 
на големите язовири и на някои от знаковите жп трасета в България.

Юбилярът получи поздравителни адреси от ВСУ „Любен Каравелов”, 
от акад. Ячко Иванов – председател на Научно-техническия съюз по 
строителство в България, от колектива на „Геозащита” - Варна.

Припомняме, че в навечерието на 95-годишнината на проф. Георги 
Стефанов в. „Строител“ публикува интервю с него, което може да 
прочетете и на сайта на изданието http://vestnikstroitel.bg/science/

на специалистите. За да се оцени 
тяхната подготвеност, е необ-
ходимо практикуване на специал-
ността. Подготвеният експерт 
трябва да има способността да 
анализира допуснатите грешки или 
постигнатите успехи, след което 
да взима по-добри решения. 

Допускате ли възможността 
в магистърските програми да се 
приемат и подготвят и специали-
сти с друга базисна подготовка, 
различна от тази, която дава ВСУ 
или УАСГ?

В предлаганите от нас програ-
ми само „Строителни конструкции” 
изискват образование от строите-
лен университет. В „Опазване на 
архитектурното наследство” мо-
гат да кандидатстват магистри 
по специалностите „Архитектура” 
или „Строителни конструкции”, как-
то и бакалаври по специалности-
те „Строителство и архитектура 
на сгради и съоръжения”, „Строи-
телство на сгради и съоръжения”, 
„Ландшафтен архитект” и „Урба-
нист”. 

Магистърската програма „Тех-
нология на строителното произ-
водство” е отворена за бакалаври 
и магистри по специалностите 
„Строителство на сгради и съо-
ръжения”, „Строителство и архи-
тектура на сгради и съоръжения”, 
„Транспортно строителство”, „Хи-
дротехническо строителство”, 
ВиК, „Подземно строителство”, 
„Пожарна и аварийна безопасност” 
и „Архитектура”. В „Управление на 
инвестиционни проекти” могат да 
кандидатстват лица със завърше-
но висше образование от профе-
сионалните направления „Архитек-
тура, строителство и геодезия” и 
„Икономика”.

Виждате ли необходимост от 
промяна в държавната политика 
на финансиране на висшето обра-
зование?

Според мен е неоспорим факт, 
че настоящият модел, осъществя-
ван за държавните университети, 
води до неефективно усвояване на 
бюджетни средства и създаване 
на дисбаланс на пазара на труда. 

Имаме свръхпродукция на кадри в 
икономиката и недостиг в инже-
нерните и техническите специ-
алности, при които са необходими 
значителни усилия за тяхното ус-
вояване. Само този факт показва, 
че е нужно да се предложи и приеме 
по-ефективна държавна политика 
за финансиране на висшето обра-
зование.

Но проблемите в сектора на 
висшето образование не са заради 
липсата на средства, а управлен-
ски. Оценявам като положителен 
предвестник проекта за страте-
гия за развитие на висшето обра-
зование на Министерството на 
образованието и науката (МОН). 
Към него може да се добави и про-
ектът за стратегия за развитие 
на научните изследвания. 

Сега е времето на много ра-
дости, но и на много грижи на 
няколко десетки хиляди абитури-
енти. Каква е вашата оценка за 
нивото на средното образова-
ние – най-малко поради факта, че 
част от завършващите гимназии 
след няколко месеца ще бъдат 
ваши студенти? 

Затруднявам се да дам оценка. 
Присъствал съм на немалко образо-
вателни форуми, на които извест-
ни и уважавани университетски 
преподаватели споделят, че то е 
некачествено. Може би са прави, но 
пък и най-лесно е да кажеш, че про-
блемът на висшето образование 
е средното. По същия начин някой 
ще каже: „Проблемът на средното 
образование е основното.”

Според мен е крайно време да 
приемем фактът, че сегашните 
абитуриенти са твърде различни 
от тези отпреди десет години. 
Информацията е навсякъде, кому-
никацията е насъщна, съществува 
софтуер, подпомагащ почти всяка 
човешка дейност. Образованието 
стимулира развитието на научни-
те изследвания, които предопреде-
лиха напредъка на технологиите. Те 
от своя страна промениха човека. 
Като част от ръководството на 
ВСУ се опитвам да разбирам тези 
процеси и да отговарям на новите 
предизвикателства.
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Нашата среща с Весе-
лина Милкова, която  е зам.-
кмет на община Лесичово 
с ресор хуманитарна поли-
тика и в момента изпъл-
нява функциите на кмета 
на Калугерово, става край 
манастира „Св. Николай”. 
Той се намира над селото 
в полите на Средна гора. 
Според някои сведения бо-
жият храм е съществувал 
още по време на кръсто-
носните походи (XI-XIII в.). 
Споменава се за пръв път в 
бележка от 1693 г., намере-
на в миней - богослужебна 
книга, в която се съдържат 
житията на свет ците. 
През XVII  и XVIII в. мана-
стирът е средище на кни-
жовна дейност. По време 
на Априлското въстание е 
изгорен от турците, а по-
късно изграден наново. 

Говорим си всичко това, 
защото исках да получа от-
говор на една сакрална за 
местните хора словесна 
конструкция: Калугерово в 
Европа или Европа в Калу-
герово…

Милкова, разбира се, е 
подготвен човек и ведна-
га казва, че тази Европа 
от тук, от манастира, е 
мираж. След изготвен про-
ект за ремонт и реставра-
ция на това свещено място 
оторизираните евроинсти-
туции отказват финанси-
ране. Обителта се руши…

Временно изпълнява-
щият длъжността кмет 
Веселина Милкова е родена 
в Пазарджик. Има висше 
образование от Варненския 
икономически универси-
тет, специалност „Иконо-
мика на строителството” 
- допирна точка с нашата 
проблематика. Тя е рабо-
тила 17 години по специал-
ността си, преди да стане 
зам.-кмет на община Леси-
чово. Става ясно, че хрум-
ването за наименованието 
„Евросело Калугерово” е на 
кмета Сергей Вачев, кой-
то в момента е в отпус-
ка. Неговата идея е била 
свързана с популяризиране 
на Европа във всичките й 
аспекти. Тя се ражда още 
през 2003 г., когато Вачев е 
председател на общинския 
съвет в Лесичово. Текат 
първите години, когато 
започват да се изписват 
вече клишираните фрази 
„България в Европа, Европа 
в България” и подобни, и „Ев-
росело Калугерово” става 
знакова фраза. Благородна 
рекламна стратегия без-
спорно.  

Кметът поставя на 
входа на селото табелата 
ЕВРОСЕЛО КАЛУГЕРОВО. 
Но още на следващия ден 
тя изчезва. Той поставя 
нова - и тя е открадната. 
Тук сработва една българ-
ска черта на негативизъм, 
на отрицание на всичко, 
което друг е направил или 
измислил… Затова Мил-
кова предлага да „влезем” 
в днешния ден, защото за 
него, а и за европейските 
пари, има какво да разкаже. 

А и да се види в самото Ка-
лугерово…

Горе, от високото, се-
лото е като илюстрована 
картичка. За отбелязване 
е, че тук е съхранен здра-
во направен напоителен 
канал и дори годините на 
ликвидация на селското 
стопанство са се оказали 
безсилни да го разбият. Хо-
рата напояват земите си… 

Отглеждат по две култури 
годишно и се замогват. 
Строят и нови къщи. 

Така майсторите са 
работили на Целодневната 
детска градина „Слънчице”. 
Ремонтът за подобряване 
на енергийната ефектив-
ност е по ОП „Регионално 
развитие“ и е за 66 573 лв. 
Подменена е дограмата, 
извършена е необходима-
та топлоизолация, като 
собственият принос на об-
щината е 15%.

Тук Веселина си припом-
ня, че в последния ден на 
съответния срок подават 
за финансиране документи 
при изготвен технически 
проект за църквата „Рож-
дество на Пресвета Бого-
родица” и не са класирани. 
Надеждата е, че той ще се 
случи през новия програмен 
период…

Затова пък за „Насър-
чаване на туристическа-
та активност на община 
Лесичово и за развиване 
на устойчив и интегриран 
селски туризъм” в Калуге-
рово се строи сградата 
на Туристическия инфор-

мационен и посетителски 
център. Тя не само офор-
мя площада на селото от 
едната страна, но позволя-
ва да се реализират нови и 
непознати досега дейнос-
ти. 

Хората на Калугерово 
искат то да се развива 
като село с възможности 
за различни видове тури-
зъм. „Ще спомена само, че 
може да се практикува раф-
тинг по течението на р. 
Тополница”, не крие своето 
задоволство Милкова. Този 
проект се осъществява по 
Програмата за развитие на 
селските райони, мярка 313, 
и европейското финансира-
не за него е за 72 528 лв.

За едно подредено село 
тези два проекта за ми-
налата година сякаш са 
достатъчни. Но временно 
изпълняващият длъжност-
та кмет не смята така… 
„Тази година сме амбицира-
ни да завършим спортния 
комплекс. Той е с идеята да 
се ползва от жителите на 
селата Динката, Калугеро-
во, Церово и общинския цен-
тър Лесичово. Разбирането 

на хората, а и на кмета на 
Лесичево Серьожа Лазаров 
е, че младите хора трябва 
да има къде да спортуват. 
Освен това се надяваме 
тук да идват да тренират 
и по-големи отбори, което 
ще носи и съответните 
приходи”, допълва Милкова. 
В момента се разглеждат 
офертите за избор на из-
пълнител, а самият проект 
е за 2 829 115 лв.

За отбелязване е, че 
стадионът ще има пре-
чиствателно съоръжение, 
а самото село няма кана-
лизация за отпадни води. 
Проблемът отново опи-
ра до прословутите 2000 
е.ж., защото в Калугерово 
живеят само…1500 души. 
„Не знам европейските 
бюрократи дали си дават 
сметка какво става в села 
на септични ями при едни 
високи води на реките или 
при проливни дъждове? И 
как малките селища ще 
развиват прословутото 
българско гостоприемство 
за братята европейци без 
реална канализация? Това е 
отговор за далечно бъдеще 
време,“ споделя тя.

Не толкова далечни са 
другите проекти за ев-
ропейско финансиране. С 
настойчивост, която е 
разбираема за жителите 
на будното село, се очаква 
стартирането на ремон-
та на читалището „Тео-
фил Бейков”. Това истинско 
средище на знания печели 
проект по ПРСР, мярка 322, 
за 899 449 лв. „С тези пари 
ще подменим дограмата, 
ще направим топлоизола-
ция, вътре помещенията 
ще станат като нови - с 
теракот, гранитогрес и 

т.н”,обяснява Милкова. 
Нещо повече, по другата 
мярка - 321, е осигурено 
финансиране за 210 242 лв., 
което ще е достатъчно за 
обзавеждането на стаите 
с работни бюра, с маси и 
столове. Ще бъде основ-
но реновирана и голямата 
зала, която ще бъде снабде-
на с интерактивна стена, 
с възможности за разгръ-
щане на осветление, звук и 
др. В момента и по двата 
проекта тече процедура за 
избор на изпълнител.

Селото става от ден 
на ден по-красиво и пред-
почитано място за живе-
ене. „Това е така, защото 
грижата на общината е 
и за малките неща, които 
правят впечатление”, спо-
деля Милкова и ние про-
дължаваме обиколката си. 
Малък проект за 15 хил. лв. 
ще превърне едно ъгълче от 
селището в ефектен кът 
за отдих на млади и въз-
растни. Там ще има чешма, 
беседка, пейки, зелени пло-
щи… И това не е някакво 
далечно бъдеще. В сегашно 
време се говори и за ремон-
та на здравната служба. 
За 10 хиляди лв. по ПУДООС 
около сградата ще стане 
също един кът за почив-
ка - с детска площадка, с 
красиво оформени зелени 
площи, така че хората, до-
като чакат лекарите да ги 
прегледат, да има къде да 
поседнат на въздух, да си 
поговорят за „нещата от 
живота” с комшиите… А 
те, „нещата от живота”, 
в Калугерово са даже мно-
го добри, когато иде реч за 
европейско финансиране. 
Дори и това да е екопъте-
ката  до манастира „Св. Ни-
колай”, с който започнахме 
нашия репортаж. Защото 
колкото повече хора идват 
да запалят свещ в света-
та обител, да се помолят 
за здраве или просто да до-
ведат децата си да откри-
ят за себе си историята и 
една българска твърдина, 
толкова по-добре. 

Историята винаги е 
била майка на знанието. 
Тук, край Калугеровския ма-
настир, тя може да покаже 
на администраторите и от 
София, и от Брюксел, че и 
„ний сме дали нещо на све-
та”, и за това грижата за 
тези знакови здания трябва 
да бъде обща. Европейска.

Веселина Милкова, временно изпълняващ длъжността кмет на 
селището

ЦДГ „Слънчице”

Строи се красиво

Манастирът „Св. Николай” също 
очаква европейски пари

Снимки авторът
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На фона на скромните 
напоследък държавни сред-
ства за изследователска 
дейност през 70-те годи-
ни на миналия век България 
прави своята най-голяма 
еднократна инвестиция 
в инфраструктура за нау-
ката. В изграждането на 
Националната астроно-
мическа обсерватория на 
връх Рожен са вложени над 
14 млн. лв. Предложението 
е на Българската акаде-
мия на науките, решение-
то – на правителството, 
а резултатът нарежда 
страната ни в изследвани-
ята на Космоса непосред-
ствено след бившия СССР, 
САЩ, Великобритания и 
Испания. 

Проектът е чешки,  
техниката – немска,  
строят го българи.

Изборът на връх Рожен 
в Централните Родопи не 
е случаен. Няколко експеди-
ции посочват подходящи-
те места около Чепеларе. 
Предпочитанието се опра-
вдава с площта и топогра-
фията. Тук има достатъч-
но място и равен терен. 
Сравнително лесно се 
достига, като е било не-
обходимо да се построят 
само около 4 км отклоне-
ние от пътя Рожен – Хай-
душки поляни. Безспорно в 
сравнение с Плана планина 
– другото избрано място, 
тази площадка има пре-
димства: по-голяма висо-
чина (до 1750 м), по-далече 
е от населени места, по-
тъмно небе, по-южно по-
ложение. Чистият въздух 
и най-многото ясни нощи 
през годината улесняват 
космическите изследва-
ния.

Строежът започва 
през 1974 г. Кулата, къде-
то е монтиран двумет-
ровият телескоп, е висо-
ка 35 м с диаметър 20 м. 
Разположена в най-южния 
край на площадката, тя 
представлява сложно съ-
оръжение. Проектирана 
е от чешки архитекти и 
инженери, а строител-
ството в екстремните 
планински условия е извър-
шено от българска фирма. 
Фундаментът е излят 
от монолитен бетон вър-
ху възглавница от пясък. 
Конструиран е така, че да 
няма допир със стените, 
за да се избегнат каквито 
и да било вибрации, влияе-
щи на апаратурата. 

Куполът на обсерва-
торията е произведен в 
тогавашната Германска 
демократична република. 
Телескопът също е оттам 
– от заводите „Карл Цайс”, 
Йена. Стоманобетонният 

цилиндър на постройката 
е с височина 23 м, а на ку-
пола – 12 м. Частите за 
210-тонното съоръжение 
на купола са доставени в 
началото на 1976 г. Мон-
тажът на двуметровия 
телескоп започва през 
1978 г., след завършване-
то монтажа на купола. За 
първи път в света тук се 
прилага съвременна тех-

нология за разполагане 
на подобно съоръжение на 
20 м над земята. Огледа-
лото пристига на обекта 
през пролетта на 1978 г. 
То е върхът на техноло-
гията по онова време и 
самото му тегло от 5 т 
вече е заявка за Книгата 
на рекордите на Гинес. С 
помощта на 25-тонен ку-
локран големите елементи 
от конструкцията, чието 
тегло общо е 100 т, са 
поставени в подкуполно-
то пространство. Наши 
инженери и техници по-
магат на екипа от „Карл 
Цайс”, трупайки едновре-
менно с това безценни по-
знания и опит за устрой-
ството и особеностите 
на сложното съоръжение. 

Докато текат завършва-
щи и настроечни работи 
по телескопа и оборудва-
нето му, астрономите се 
подготвят за приема и из-
следването на оптиката, 
изпитания и усвояване на 
техниката. От втората 
половина на 1979 г. започ-
ват пробните наблюдения 
и усвояване на работата 
с телескопа. От началото 

на септември 1980 г. най-
голямото на Балканите 
съоръжение изпълнява ре-
довната изследователска 
програма на български и 
чуждестранни астрономи. 
Но откриването е отложе-
но за следващата година, 
когато България празнува 
своята 1300-годишнина. 
Така Националната астро-
номическа обсерватория 
„Рожен” официално дейст-
ва от 13 март 1981 г.

В заградената площ на 
обсерваторията, която е 
около 60 дка, са построе-
ни още няколко кули. Във 
всяка от тях има по един 
телескоп. Комплексът раз-
полага с жилищни сгради, 
метеорологична станция 
и малък параклис „Св. Трои-

ца”, съществуващ отпре-
ди 120 г. и известен още 
като „Св. Дух”. Много от 
общо 40 астрономи и пер-
сонал не само работят, но 
и живеят на територията 
на обсерваторията. През 
лятото се провеждат шко-
ли по астрономия за уче-
ници, студенти и любите-
ли. Отделно всеки, който 
пожелае, може да използва 
легловата база на хотел-
ски начала.

Днес комплексът се 
нуждае от сериозен ре-
монт, тъй като повече от 
3 десетилетия не са пра-
вени подобрения по него. 
По първоначални оценки 
разходите за това ще бъ-
дат от порядъка на около 
1,5 млн. лв. 

Резултатите са известни 
в цял свят.

Научната апаратура е 
на световно равнище. Об-
серваторията е оборуд-
вана с 6 телескопа – уни-
версален двуметров „Ричи 
Кретиен Куде”, рефлектор 
на „Карл Цайс”, 50/70 см 
„Шмидт”, 60 см „Касегрен”, 
построен със собствени 
сили 15 см слънчев коро-
нограф, 30 см MEADE, 18 
см менисков „Касегрен”. 
Съоръженията осигуря-
ват наблюдения по широк 
клас астрономически и 
астрофизически задачи – 
от динамика и физика на 
тела от Слънчевата сис-
тема до извънгалактични 
изследвания на астероиди 
и комети, спектри на звез-
ди от различни класове и 
видове променливост, 
звездни купове, близки и 
далечни галактики, кваза-
ри. Стопанисва се от Ин-
ститута по астрономия 
на Българската академия 
на науките.

Обсерваторията е 
сред първите, наблюдава-
ли Халеевата комета при 
последното й преминава-
не край Земята. Резулта-
тите от изследванията 
са стотици публикации и 
статии в най-престиж-
ните научни международ-
ни астрономически спи-
сания, хиляди цитати на 
резултати, постигнати с 
телескопите на обсерва-
торията, повече от 20 от-
крити астероида, десетки 
новооткрити променливи 
звезди.

От Роженската обсер-
ватория са тръгнали някои 
от световните имена в 
съвременната астроно-
мия. По света в момента 
има около 100 учени – въз-
питаници на българската 
школа, а още 100 работят 
у нас. Сред най-известни-
те са Димитър Съселов, 
който ръководи Програ-
мата по астробиология 
– едно от най-съвремен-
ните направления в ас-
трономията за търсене 
на биологична материя 
във Вселената. Тя е съз-
дадена в „Харвард” специ-
ално за българския учен. 
Друг известен астроном 
е Златан Цветанов, който 
от дълго време е в универ-
ситета „Джон Хопкинс”, 
САЩ, като 8 години е ра-
ботил за НАСА.

В обсерваторията са 
открити повече от 100 
астероида в Слънчевата 
система. Те носят българ-
ски имена като „Рожен“, 
„Пловдив“, „Климент Ох-
ридски“, „Елисавета Багря-
на“, „Владо Димитров“. На 
10 юли 2010 г. е открита 
първата за обсервато-
рията планета WASP-3c, 
намираща се извън Слън-
чевата система.

Една от най-новите 
идеи е специалистите 
по Слънце в света да си 
направят нещо като вир-
туална обсерватория. В 
нея ще се включи българ-
ският слънчев телескоп, 
френският, а японците ще 
участват със съоръжение, 
което е съвместна разра-
ботка с няколко европей-
ски държави и се намира 
на спътник. Така ще се 
извършва едновременно 
наземен и извънземен мо-
ниторинг на Слънцето. По 
същия начин ще се правят 
нощни наблюдения на един 
и същи обект, но с различ-
ни способи, от различни 
екипи по света. Накрая 
ще се получава един общ 
труд.

Любопитно

Последното откритие 
на астрономите от Ро-
жен и учени от универси-
тета в Торун, Полша, е от 
началото на тази година. 
Те са сред първите в све-
та, проучвали свръхнова 
звезда, избухнала в га-
лактика М82 в съзвездие 
Голямата мечка. Според 
изследванията звездата 
била бяло джудже, което 
„засмуквало” вещество 
от близък до него съсед. 
Това е поведението на 
космическо тяло в края на 
неговия живот. След като 
натрупала маса, тя започ-
нала да се свива и послед-
вал мощен разрушителен 
взрив. Свръхнови звезди 
избухват много рядко, по-
следната е засечена през 
1993 г., твърдят родните 
астрономи. Участието 
им в изучаването на М82 
става възможно след пус-
кането на високодиспер-
сен спектограф, с който 
нашата астрономия до-
сега не е разполагала. Бил 
сглобяван 6 години и стру-
ва 310 хил. лв., спечелени 
по международен проект. 

Най-голям е в Югоизточна Европа 

Механизмът за задвижването на телескопа

Тук учените обработват данните

Снимки авторът
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Идват ли новите ен-
циклопедисти? Подобен 
въпрос възниква, когато 
анализаторите изследват 
творчеството на Филип 
Старк. В коя школа можеш 
да го подредиш?

Началото  
е в постмодернизма

Творецът е роден през 
1949 г. в Париж. Завършва 
школата „Нисен дьо Камон-
до”. Успешната му кариера 
започва на 16 г. с победа 
в конкурса за мебели „Ла 
Вийе”. Когато през 60-те 
години изгрява попартът 
в дизайна и в изкуството, 
младият Филип проектира 
надуваеми мебели. През 
70-те години работи на 
свободна практика и про-
ектира не само вещи за 
дома, отличаващи се с 
чувствени, привлекателни 
форми, но и интериори на 
едни от най-известните 
клубове и хотели по цял 
свят, каквито са „Ла Мен 
Бльо” в Монтрьой , „Ле Бен 
Душ” в Париж, „Роялтън” и 
„Парамаунт” в Ню Йорк. 

Важна част от негова-
та работа са аксесоарите 
– осветителни тела, вази, 
мебели, дръжки за врати за 
влиятелни вериги магазини, 
като „Хюго Бос”, „Ямамото” 
и „Кансей”. 

През 90-те години с 
развитието на техника-
та Старк започва да ра-
боти и по много проекти 
на фирми за електроника 
като „Томпсън”, „Саба” и 
„Телефункен”, стремейки се 
да придаде на строгия им 
дизайн по-меки и дружелюб-
ни форми. Всичко, сътворе-
но от него, е познаваемо, 
привлекателно, обичано и 
търсено. Независимо че е 
постмодернист, приемащ 
всички стилове и отричащ 
самото подреждане в даде-
но течение, той самият е 
носител на ярък собствен 
почерк. Доминиращите 
черти са супертехноло-
гизмът, точността на 
аналитичното изчисление, 
изобретателността, на-
ходчивостта, блясъкът на 
конструктивните решения, 
склонността към зрелищни 
ефекти, иронията.

Високоценен  
и като архитект

Той продължава да раз-
търсва традициите и кул-
турата на градовете по 
света с декорацията си – 
ресторант Peninsula Hotel 
в Хонгонг, хотелите Delano 
в Маями и Mondrian в Лос 
Анджелис, ресторант Asia 
de Cuba в Ню Йорк и мно-
жество проекти в Лондон. 
Неговата дарба е да пре-
връща обекта на вдъхно-
вението си в място, което 
да създава усещане за удо-
волствие. От позицията 
на честен и ентусиазиран 

гражданин на днешния свят 
той вярва, че е негов дълг 
да споделя с нас своето 
разбиране за едно по-добро 
място за живеене.

Проектира общест-
вени сгради по цял свят 
– бирарията „Асахи” в То-
кио, сградата „Зеленият 
барон” в Осака и музея на 
Грьонинген. Неговото ува-
жение към околната среда 
и човешката раса е дълбо-
ко оценено и във Франция, 
където той проектира 
Ecole Nationale Superieure 
des Arts Decoratifs в Па-
риж и контролната кула 
на летището в Бордо. 
Неслучайно президентът 
Франсоа  Митеран  го 
кани да пресътвори Ели-
сейския дворец. По-късно 
по негов модел кафенето 
CafeCostes става Le Cafe, 
а проектите му в Япония 
го правят водещ предста-
вител на архитектурата 
на експресионизма. 

Експериментаторът

С каквото и да се зае-
ме, Филип Старк си оста-
ва вечният изследовател и 
новатор. Наскоро създаде 
дом, който произвежда по-
вече енергия, отколкото 
консумира. Направен е от 
готови сглобяеми елемен-
ти, които са евтини. Като 
експеримент може да се 
разглежда и проектът му в 
югозападния залив на сто-
лицата на Балеарските 
острови. Към природните 
си дадености Майорка до-
бави и дизайнерско яхтено 
пристанище, една софис-
тицирана марина с бетон-
ни колони, дървен покрив с 
гредоред, паркинг и външно 
осветление, вдъхновено от 
домашните лампи. 

В името на почти па-
триотична кауза Старк 
обедини усилия с „Пежо” и 
създаде ново средство за 
придвижване. Хибридът 

между колело и скутер 
е изобретен за нуж-
дите на градската 
система за ползване 
на обществени вело-

сипеди в Бордо. 
Новият дизайн 
за две гуми е 
специално раз-
работен за ха-
рактеристики-
те на града. 

Творчески-
те му хрумвания 
са неизчерпа-
еми, а осъщест-
вените грабват 
с претвореното 
въображение – 
от яхтата на 
съоснователя 
на Apple Стив 

Джобс и четка за тоалет-
на до лампа с формата на 
автомат „Калашников”, ди-
ван, проектиран специално 
за правене на секс, и кораб 
с хибриден двигател, зад-
вижван с водород и слънче-
ва енергия.

Визионерът

„Не става въпрос да 
направим живота си по-
добър, а да осигурим спа-
сението си”, казва напо-
следък Старк. Според него 
до петнайсетина години 
ще се превърнем в хора с 
имплантирани чипове под 
кожата си. „Нужно е да се 
побърза да се изобретят 
нови пластмасови мате-
рии, тъй като изчерпване-
то на петролните запаси 
ще доведе до изчезването 

на онези, които се произ-
веждат днес, а в по-дъл-
госрочен план трябва да 
се помисли за миграция на 
човечеството към друга 
звездна система”, заявява 
творецът. Това не е пър-
вото увлечение по изкуст-
вените материали. През 
1999 г., силно впечатлени 
от красивата прозрачност 
на поликарбоната, който 
General Electric използва 
за каски и щитове в аме-
риканската армия, итали-
анската компания Kartell 
и дизайнерът решават да 
използват материала в 
производството на мебели 
и създават стола La Marie. 
Оттогава пластмасата 
се използва в широка гама 
мебели и продукти за дома, 
създавайки една от ста-
билните тенденции в ди-
зайна на последния половин 
век.

Като революция в из-
ползването на водата е 
определена визията на 
Старк, осъществена с нем-
ския производител на обза-
веждане за баня Hansgrohe. 
Този път луксозната линия 
залага не само на външ-
ността, но и на функцията. 
Axor Starck Organic предлага 
новаторска функционална 
концепция за контрол на 
разхода на водата в името 
на нейното отговорно из-
ползване. Новите батерии 
имат нисък дебит от само 
3,5 л на минута в сравне-
ние с пазарната норма от 
7 л, като в същото време 
покриват по-голяма повърх-

ност на кожата с вода във 
всеки един момент. Изчис-
теният и минималистичен 
дизайн е инспириран от ли-
ниите в природата.

Бъдещето

Само след няколко ме-
сеца дизайнерът ще от-
вори магазин за 3D мебели 
в Сао Пауло, Бразилия. В 
него ще могат да се съз-
дават интериорни вещи с 
помощта на 3D принтер. 
Старк представи идеята 
по време на най-престиж-
ното европейско изложе-
ние на сектора в Мила-
но – Salone Internazionale 
Del Mobile. Проектът му 
е част от иновативния 
бранд TOG, който обеди-
нява колекции на известни 
автори с т.нар. открит 
изходен код. Чрез него 
клиентите ще могат да 
променят готови вече 
интериорни предмети по 
собствено желание.

Още преди да е отво-
рил магазинът, желаещи-
те могат да се сдобият 
със заготовки на мебели 
на сайта на TOG и да ги 
променят с помощта на 
различни материали и 
цветове. Производите-
лите, подписали договори 
със Старк, доработват 
поръчките по дизайн на 
клиента и ги изпращат 
на адреса му. Творецът се 
надява до няколко години 
TOG да стане интернет 
ресурс без ограничения, 
което означава, че всеки 
сам ще може да проекти-
ра интериора си, без да се 
съобразява с предложения-
та на пазара. Той вярва, че 
в близко бъдеще във всеки 
град ще се появят будки с 
3D принтери за масово по-
требление. 

Френският магьосник 
определя ХХI в. като духо-
вен и човешки. Той споделя, 
че днес проблемът не е да 
произвеждаш повече, за да 
продаваш повече, а фунда-
менталният въпрос е за 
правото на продукта да 
съществува. Дизайнерът е 
този, който решава по кой 
път ще поеме развитието 
си. Позицията му относно 
користните творци е ед-
нозначна – авторът трябва 
да откаже да направи пред-
мет, който вече съществу-
ва и функционира перфект-
но, иначе би било акт на 
продажност. И съветва: 
„Ние трябва да заместим 
красотата, която е култур-
на концепция, с добротата, 
която е хуманна”, макар че 
неговите творения са един 
блестящ пример за граци-
озни форми и футуристич-
ни решения. Важното е, че 
те задоволяват и второто 
негово изискване: „Предме-
тът трябва да е с добро 
качество, той трябва да 
задоволява един от ключо-
вите модерни параметри, 
който да бъде с продължи-
телен живот.”

Едно 
приключение 
от попарта до 
визионерството
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Столове…

Изящество дори при 
тирбушон и лампа

Когато желае, майсторът стига и до яхти

Творецът бърза  
към новата си идея
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Наименование: „Строително-монтажни работи и инженеринг за 
обект „Регионален център за управление на отпадъците – Кърджали“, 
I и II етап“

Още на: www.vestnikstroitel.bg

Парцел за застрояване - гр. Варна, 9000 кв. м. 

Поетапно, смесено строителство, ПУП, на 60 м от булевард.

Обезщетение чрез % от РЗП. Високо строителство. 

За контакт: 0888807393

50%

1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО 

Пълноцветно лого до 8 кв. см
(само с едногодишен договор)

2. ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ – РЕКЛАМНИ КАРЕТА

Цяла страница 1000 лв.
1/2 страница  500 лв.
1/4 страница  250 лв.
1/8 страница  125 лв.

3. ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНА ЗА СЪБИТИЕ

Максимален обем 1/2 страница 500 лв.

4. ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР В САЙТА  
(www.vestnikstroitel.bg)

Размер  225х48 пиксела
Цена 150 лв./месец

5. ПУБЛИКУВАНЕ НА МАЛКИ ОБЯВИ

Цена за 10 кв. см 20 лв. 

6. ВЛОЖКИ до 50 г, до А4

Тираж 8000 бр. 0,20 лв./бр.
Тираж до 2500 бр. 0,40 лв./бр. 
Тираж над 2500 бр. 0,25 лв./бр. 

ОБЕМНИ ОТСТЪПКИ

За суми над 1500 лв.   бонус 1 стр. PR материал

За суми над 2500 лв.   бонус 2 стр. PR материал

За суми над 10 000 лв.   20% + бонус 2 стр. PR материал

Забележка: Посочените цени не включват ДДС.

ИЗДАН И Е  Н А  КА М АРАТА  Н А  СТ РО И ТЕ ЛИ ТЕ  В  Б ЪЛГАРИ Яwww.vestnikstroitel.bg
www.ksb.bg

Вестник „Строител“ предлага и:

професионално фото- и видеозаснемане на обекти и събития 

изготвяне на рекламни видеоклипове и презентационни филми 

предпечат и печат на рекламни материали, албуми, книги 

организиране и отразяване на събития

За контакти: 
0888 55 39 50 – Ренета Николова
0884 20 22 57 – Калоян Станчев

Вестникът излиза всеки петък, 
материалите за публикациите (дизайн, текст) 
се подават до вторник същата седмица.

Специализирана строителна фирма в заваряване и монтаж на ПЕВП, ПП тръ-
бопроводи за водоснабдяване, газоснабдяване и технологични тръбопроводи пред-
лага съвместна СМР или продажба на цялото технологично оборудване. Фирмата 
разполага с 4 бр. заваръчни машини за челно заваряване – Ф75 – Ф500, и една 
машина за ел. фузионно заваряване Ф20 – Ф500, 3 бр. ел. агрегати 220/380 V, 
транспортни средства и техническо оборудване. Фирмата има богат професи-
онален опит и лицензирани заварчици.

За контакт: 052 614900, 0887 877661

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Възложител: община Кърджали
Описание: Предмет на настоящата об-

ществена поръчка са строително-монтаж-
ни работи, проектиране, авторски надзор, 
изготвяне на екзекутивна документация, 
геодезическо заснемане на целия строеж за 
издаване на Удостоверение от службата по 
кадастъра за изпълнение на задължението 
по чл. 52 от ЗКИР и пускане в експлоатация 
на обект „Регионален център за управление 
на отпадъците – Кърджали“ – I и II етап”, 
във връзка със завършване на този обект и 
отстраняването на всички дефекти в него. 
Центърът ще обслужва 8 общини - Ардино, 
Черноочене, Джебел. Ивайловград, Кирково, 
Крумовград, Кърджали и Момчилград. Отре-
деният терен за изграждане на горния обект 
е разположен на 5 км от гр. Кърджали непо-
средствено до съществуващото сметище. 
Центърът ще третира следните видове 
твърди отпадъци: - Постъпващи неопасни 
отпадъци за преработка в РЦУО – Кърджали, 
от общини: Кърджали, Ардино, Джебел, Ивай-

ловград, Кирково, Крумовград, Момчилград 
и Черноочене в инсталация за сортиране, 
компостиране и депониране на регионално-
то депо на неопасни отпадъци; - Временно 
съхранение на опасни отпадъци, азбест и 
инертни отпадъци на РЦУО – Кърджали, от 
община Кърджали; Основната цел е избор 
на изпълнител за изпълнение на строител-
но-монтажни работи и инженеринг за обект 
„Регионален център за управление на отпадъ-
ците – Кърджали“, I и II етап“, включваща из-
пълнение на строително-монтажни работи, 
проектиране, авторски надзор, изготвяне на 
екзекутивна документация, геодезическо 
заснемане на целия строеж за издаване на 
Удостоверение от службата по кадастъра 
за изпълнение на задължението по чл. 52 от 
ЗКИР и пускане в експлоатация на обект „Ре-
гионален център за управление на отпадъци-
те – Кърджали“ – I и II етап, както и отстра-
няване на всички дефекти в него, появили се 
в рамките на гаранционния срок за обекта, 
съгласно техническото предложение.

Oсн. предмет: 45000000 - Строителни и 
монтажни работи 

Прогнозна стойност: 9 654 730 лева
Краен срок за изпълнение: Продължи-

телност в месеци: 16
Срок за получаване на документация за 

участие:  07.07.2014 г.  Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или за-

явления за участие: 17.07.2014 г.  Час: 16:30
Отваряне на офертите: Община Кър-

джали, бул. „България“ №41, град Кърджали
Дата: 18.07.2014 г.  Час: 10:00
За контакти: инж. Харитон Христов - 

сектор „Обществени поръчки”
Адрес: бул. „България" №41
Телефон: 0361 67330

Посолството на Словашката република в София организира 

търг за избор на строител 
за обект „Изграждане на полуподземен гараж за 7 автомобила, включително 

строително-монтажните работи, свързани с подготовката на строител-

ната площадка, изместване на съществуващи топлопровод и електрически 

кабели в имота на посолството, както и възстановяване на нарушената от 

строителството вертикална планировка в парцела на Посолството на Сло-

вашката република в София, бул. „Янко Сакъзов“ 9, 1504 София“. 

Подробна информация, оглед на място и условията за участниците в търга с цел 
изготвяне на офертата всеки заинтересован може да получи от 9,00 ч до 15,00 ч. 
в работните дни от 11.06.2014 г. до 18.06.2014 г. на адрес:

Посолство на Словашката република в Република България
бул. „Янко Сакъзов“ 9, 1504 София

Лице за контакт: г-н Мартин Клима, тел. 02/9429245 
Посещението се договаря по телефона.

Крайният срок за предаване на офертата е до 16 ч. на 26.06.2014 г.

Офертата може да донесете лично или да я пратите по пощата с обозначение  
„ГАРАЖ“.  
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Използват най-новите технологии
Страницата 
подготви 
Людмил Митакев 

След като години наред 
обширни райони на САЩ 
страдаха от природни 
бедствия, местните про-
ектанти вече ще изграж-
дат сгради, устойчиви на 
природните катаклизми. 
Американският институт 
на архитектите одобри 
производството на къщи, 
създадени чрез най-новите 
технологии. 

Дизайните на пос-
тройките са създадени 
специално за районите 
на Ню Йорк, Ню Орлианс 
и Джоплин, щата Мису-

ри. Избраните проекти 
са на архитектите от 
Sustainable.TO Architecture 
& Building, GOATstudio и 
Q4 Architects. „Зданията 
са избрани според това 
да са едновременно удоб-
ни за обитателите им 
и възможно най-сигурни 
като подслон в районите, 
които през последните го-
дини пострадаха от бури, 
урагани и торнадо“, обяс-
нява Майкъл Уилис, който 
е председател на журито, 
оценявало предложенията. 
Освен това експертите 
са търсели и решения, кои-
то да нямат потискащ вид 
на бункери. 

А р х и т е к т и т е  о т 

Sustainable.TO Architecture 
& Building са автори на 
устойчива къща за Ню 
Йорк, която може да бъде 
построена за 48 хил. до-
лара. В тях са включени 
цените на материалите, 
а също и разходите за 
изграждането на основи, 
устойчиви на наводнения.

Предложението  на 
Shotgun GOATstudio е съз-
дадено за Ню Орлианс, 
така че да издържи на при-
ливи и големи количес тва 
дъжд. Затова къщата се 
издига на около 2 м над по-
върхността. За поройните 
дъждове проектантите 
са предвидили и специал-
но покритие и съоръже-

ния в двора, които бързо 
да абсорбират водата и 
да я отвеждат далече от 
сградата.

Q4 Architects са автори 
на проекта CORE House за 
района на Джоплин, който 
е известен и като Пътя на 
торнадото. Всички домове 
в региона имат подземни 
бункери, в които хората 
се крият, докато разру-
шителните явления пре-
минат. Спечелилият про-
ект всъщност предлага на 
всеки желаещ да изгради 
централно помещение в 
къщата си, което да бъде 
снабдено с всичко необхо-
димо за живот – канализа-
ция, електричество и т.н.

Къщата прилича на 
наколно жилище, но 
е сигурна

Въздухът около университета в Шефийлд, Велико-
британия, отскоро е по-чист. На неговата фасада е 
монтиран първият в света плакат, който обезврежда 
замърсителите на атмосферата. Изобретението е на 
професора по физикохимия и нанотехнологии Антъни 
Раян. Билбордът е от материал, който съдържа части-
ци титаниев двуокис.

Когато плакатът бъде изложен на слънцето и на 
влиянието на кислорода във въздуха, той реагира със 
замърсителя азотен оксид, разграждайки го до безвред-
ни вещества.

Писателят Саймън Армитаж пък допринася за експе-
римента със стихотворението, което е изписано върху 
постера, озаглавено „В чест на Въздуха”. 

Изследователят се надява, че това ще е първият 
от цяла серия плакати. Според него монтирането на 
такъв постер на билборд би струвало малко повече от 
поставянето на обикновен. Ученият признава, че един 
няма да даде достатъчен ефект, но уверява, че хиляда 
такива определено могат да решат поне малка част от 
проблема със замърсяването на въздуха.

От известно време професорът работи и върху ме-
тод за добавяне на наноматериал към прахове за пране, 
които биха могли да накарат самите ни дрехи да пре-
чистват въздуха.

Преди няколко месеца изследователи от Универси-
тета по инженерство и технологии в Перу (UTEC) съз-
дадоха билборд, подобен на този на английския учен. Той 
също пречиства въздуха, но по друга технология. Според 
перуанците само един техен билборд върши работата 
на 1200 дървета, третирайки обем от 100 хил. куб. м.

Първият от техните плакати вече е поставен в бли-
зост до строителна зона в столицата Лима, която е 
един от градовете с най-мръсен въздух в Южна Америка. 
Той обработва замърсения въздух с вода и чрез използва-
нето на основни принципи на термодинамиката активно 
разтваря бактерии, прах и микроби.

Учените твърдят, че само в рамките на една седми-
ца тяхното творение е пречистило около 500 хил. куб. м 
въздух, унищожавайки 99% от бактериите в него. Спо-
ред тях ефектът от технологията може да бъде усетен 
в радиус от 5 пресечки – нещо, което помага както на 
строителите, така и на хората, обитаващи района. Що 
се отнася до разтворените замърсители, те се анали-
зират с цел създаването на още по-ефективни билбор-
дове в бъдеще.

Екипът уверява, че в пречиствателния процес се из-
ползва 100% рециклирана вода и минимално количество 
енергия – около 2,5 kW на час.

Проф. Раян показва експериментални почистващи въздуха дрехи

От юни 2010 г. радарният спът-
ник TanDEM-X и неговият близнак 
TerraSAR-X обикалят в синхронен 
полет Земята и измерват нейната 
повърхност. Немският тандем на-
прави впечатляващи снимки на пла-
нетата, които наскоро Германският 
аерокосмически център предоста-
ви за научни цели. Това са първите 
височинни модели на новата гло-
бална топография. Междувременно 
не само са събрани 2500 терабита 
данни, но и повече от 1/5 от обща-
та площ на сушата е обработена в 
окончателни модели. При това ра-
дарната техника предлага решава-
що предимство. Сателитите могат 
да изследват Земята със своите 
предавателни импулси в голяма сте-
пен независимо от атмосферните 

условия и по всяко време на деноно-
щието. Получените снимки могат 
да се използват за изготвянето на 
карти на потенциални области на 

наводнение. Чрез тях се отразяват 
промени след изригване на вулкани и 
земетресения, както и топенето на 
глетчери и полярни шапки.

Новостартиращата компания 
Solar Roadways предлага соларно 
покритие за пътища, способно да 
захрани с чисто електричество Съ-
единените американски щати. Про-
тотипът вече е инсталиран на един 
паркинг, а изобретателите събират 
финансиране за доразвиване на ди-
зайна, за да го прилагат в различни 
условия. 

Шестоъгълните стъклени солар-
ни панели са оборудвани със свето-
диодни лампи, които могат да слу-
жат за нощно осветление и пътни 
знаци. Инсталирани са и отделящи 
топлина елементи, които да разта-
пят сняг и лед. 

Произведеният ток може да за-
хранва околните сгради, а изобре-
тателите са изчислили, че ако се 
включат всички пътища на САЩ, 

ще бъдат покрити нуждите от елек-
троенергия на страната в троен 
размер. Възможностите включват 
и зареждане на електромобили, а в 
бъдеще това може да става дори и 
в движение чрез система от индук-
ционни панели. През нощта елемен-
тите също могат да произвеждат 
електричество, като ползват свет-
лината от фаровете на преминава-
щите по трасето автомобили.

Прототипът е изграден от 10% 
рециклирано стъкло, а материалът 
е тестван и е устойчив на всякакви 
условия и тежести. Създателите са 
помислили и за поддръжката – всич-
ки панели ще предават сигнали при 
повреда, предвидени са леснодос-
тъпни канали за кабелите, а в тях 
могат да преминават и оптични ка-
бели за високоскоростен интернет.

Освен че ще спадне потребле-
нието на изкопаеми горива, откри-
тието ще намали до голяма степен 
отделянето на парникови газове, по-
сочват изследователите.

Случайно откритие има потен-
циал да трансформира противоре-
чивия от екологична гледна точка 
добив на злато. Специализантът 
в Stoddart’s Lab на Северозападния 
университет в щата Илинойс Чянг 
Лиу смесил в колба при стайна тем-
пература съдържанието на две еп-
руветки с водни разтвори на царе-

вично нишесте и на сол на златото 
(аурат). Той се опитвал да получи 
триизмерна кубична структура, коя-
то да служи за улавяне на газове и 
малки молекули. Но неочаквано полу-
чил игли, които се формирали в рам-
ките на минута след смесването 
на двата разтвора. Чрез следващи 
опити било установено, че царевич-

ното нишесте е най-ефективният 
агент за извличане на златото от 
разтвор. Неочаквано процесът ос-
вен безвреден се оказал и по-ефек-
тивен от метода с използване на 
отровния цианид. С негова помощ 
ценният метал може да се извлича 
не само от златоносна руда, но и от 
електронните отпадъци.
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В Десау, Германия, се 
намира комплекс от сгра-
ди, смятани от поколения 
архитекти за място за 
поклонение на творче-
ския гений. Тук от 1925 
г. до прогонването им от 
нацисткия режим са тво-
рили майсторите от шко-
лата „Баухаус”. Обявени-
те за световно културно 
наследство от ЮНЕСКО 
къщи и Висшето училище 
за архитектура бяха рес-
таврирани под ръковод-

ството на водещия ан-
глийски проектант Дейвид 
Чипърфийлд, а федерални-
ят президент Йоахим Гаук 
ги откри официално.

Възстановяването 
върви от няколко години, а 
последно бяха реставри-
рани домовете на дирек-
тора Валтер Гропиус и на 
майстора Ласло Мохоли-
Наги. Те са били напълно 
разрушени през Втората 
световна война. Когато 
през 1925 г. школата „Ба-
ухаус” се премества от 
Ваймар в Десау, кметът 
на града Фриц Хесе оси-
гурява на основателя й 

Валтер Гропиус финанси-
рането не само на нова 
училищна сграда, а също 
така и средства за по-
строяване на жилищен 
комплекс за преподавате-
лите на стила, които още 
от Ваймарския период 
наричат себе си майсто-
ри. Само за една година 
са издигнати учебното 
здание и домовете, които 
веднага се превръщат в 
символ на революцията в 
архитектурното и стро-
ителното образование. 
Комплексът от майстор-
ски къщи много скоро се 
превръща в емблема на 

художествената колония 
на ХХ в. В кубичните жи-
лищни сгради и ателиета 
се раждат авангардни ху-
дожествени проекти на 
класическия модернизъм. 
Освен това селището е 

било смятано за един вид 
експериментална лабо-
ратория на „Баухаус” за 
новия начин на живеене. 
И тримата директори на 
школата – Валтер Гропи-
ус, Ханес Майер и Лудвиг 

Мис ван дер Рое, са живели 
там врата до врата успо-
редно с учителите Ласло 
Мохоли-Наги, Лионел Фе-
нингър, Георг Мухе, Оскар 
Шлемер, Василий Кандин-
ски и Паул Клее.

Възстановен е домът и на Валтер Гропиус

Строителството в богатите на петрол държави 
около Персийския залив явно се възстановява. Доказа-
телство за това е започването на най-новия проект 
на Доналд Тръмп в страната – голф игрище с 18 дупки. 
Освен спортното съоръжение ще бъдат изградени и 104 
луксозни къщи и няколко хотела като част от комплекса 
„Акоя”. Строител е Damac Real Estate Development Ltd. 
– местна компания, чиито акции се продават и на бор-
сата в Лондон. През първото тримесечие на годината 
фирмата е набрала 816 млн. долара от предварителни 
продажби на имоти. С парите компанията е покрила 
разходите за земята, нужна за комплекса. Очаква се 
той да бъде завършен през 2017 г. Парцелите за хотели-
те вече са готови за стартиране на строителството.

Това е вторият проект на американския мултими-
лионер в Дубай. Преди финансовата криза той искаше 
да изгради селище на Палмовия остров, включително 
хотел с над 360 стаи и луксозни жилища. Заради финан-
совите проблеми на партньорите на Тръмп реализация-
та на проекта първоначално беше отложена, а впослед-
ствие – спряна. Имахме късмет, че първият проект в 
Дубай не стартира и никой не понесе щети, коментира 
той на пресконференция, на която анонсира новата си 
инвестиция в емирството. 

Дали в Ню Йорк или в София, но старите телефонни 
кабини са тъжна гледка в ерата на новите комуника-
ции. Интересно решение са взели градските власти в 
американската метрополия, предлагайки антиките да 
бъдат превърнати в интернет пунктове и информа-
ционни центрове. Проектът засега е за 7 хиляди вече 
неизползващи се обекта. Управата на метрополията е 
получила над 125 идейни концепции за преобразяването 
на старата техника. Целта е да се подобри общест-
веният достъп до широколентов интернет и други ци-
фрови услуги и едновременно с това да има нови попъл-
нения към градския бюджет. Предложенията ще бъдат 
оценявани според тяхната функционалност, естетика, 
безопасност и здравина, като условието е всеки нов 
информационен център да може да се използва поне 4 
години.

Големият бариерен 
риф е притегателно мяс-
то за туристи от цял 
свят. За това не е учуд-
ващо, че правителството 
на австралийския щат 
Куинсланд желае тук да 
се изгради мегакурорт. 
Проектът на стойност 
4,2 млрд. долара ще бъде 
осъществен край град 
Кернс, ако оценката за 
въздействие върху околна-
та среда бъде положител-
на. Селището Aquis Great 
Barrier Reef Resort ще е на 
мястото на бивш земедел-
ски терен и ще е с площ 
от 342 ха. Предвидени са 
9 луксозни хотела, игрище 
за голф, стадион с 25 хил. 
места и културен център. 
Курортът ще привлича 
посетители още с много 
търговски площи, казино 
и два театъра. Тук ще из-
расне и един от най-голе-
мите аквариуми в света.

Идеята на местните 
власти е изграждането 
на новия курорт да донесе 
полза за икономиката на 
региона. Проектът обаче 
има и противници, според 
които мащабите му са 
самоцелни и не е нужно 

строителството на ме-
гакомплекс, който да на-
рушава облика на района. 
Кернс се намира на около 
1700 км от Бризбейн и на 
около 2420 км от Сидни. 
Поради изключително бла-
гоприятното му време 

през по-голямата част от 
годината и множеството 
атракции в близост до 
града той е сред основни-
те туристически центро-
ве в Австралия. Големият 
бариерен риф е на не пове-
че от час с лодка.

Отскоро студентите в Политехническия универси-
тет в Хонконг учат в сграда, истинско произведение на 
изкуството. Проектът на Jockey Club Innovation Tower, 
както е кръстен комплексът, е на архитектурното 
студио на Заха Хадид. Над 1800 възпитаници и препо-
даватели разполагат със студиа, лаборатории, рабо-
тилници и изложбени площи, разположени на 15 етажа.

Носителката на отличието „Притцкер” – еквива-
лент на Нобеловата награда в архитектурата, обяс-
ни, че дизайнът на сградата осигурява непрекъсната 
връзка между всички нейни части. Така стълбищата и 
коридорите в новия университет напомнят на непре-
къснат поток, който се влива от една зала в друга или 
от един етаж към друг. Той е символ на динамичния и 
разнообразен студентски живот.

Спорът в Лондон за не-
обходимостта от нови не-
бостъргачи се пренесе и в 
Австралия. За да стане 
Сидни световен център, 
до 2050 г. височината на 
сградите в него трябва да 
бъде удвоена. Това твър-
дят представители на 
организацията на строи-
телни предприемачи и бро-
кери Urban Taskforce. Те се 
позовават на доклад на 
Price Waterhouse Coopers, 
в който е проучен иконо-
мическият растеж на се-
лището през последните 
10 години. Според дан ни те 
други австралийски градо-
ве, като Бризбейн и Мел-
бърн, имат два пъти по-
добри показатели, но там 
се строят и много повече 
високи здания. Последните 
години ръстът в Сидни е 
2,2%, в Бризбейн – 4,4%, а 
в Мелбърн – 4,7%. 

Не всички обаче са 
съгласни с призивите за 

този вид строителство. 
Според противниците 
на идеята трябва да има 
баланс между височината 
на сградите и тяхното 
удобство, като акцентът 
е дизайнът на постройки-
те, а не толкова броят на 
етажите им. Тази позиция 
допълнително се подсилва 
от данните на глобалната 

база за небостъргачите в 
света Skyscraper Сentre. 
Според тях в Австралия 
има по-високи здания, от-
колкото в Лондон, Париж 
и Токио, което означава, 
че броят на кулите не е 
непременно показател за 
глобално присъствие. 

Членовете на Urban 
Taskforce обаче настоя-

ват, че правилата за из-
граждане в Сидни е необ-
ходимо да се променят и 
да се отмени ограничение-
то височината на Sydney 
Tower (309 м), която е про-
ектирана през 1970 г., да 
служи като горна граница 
за всички други обекти в 
града. Тя е най-високата в 
града. 
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Китаристът на легендарните 
Queen Браян Мей заяви, че до края 
на годината бандата ще издаде 

албум с нечувани досега во-
кали на Фреди Меркюри. По 
думите му записът най-ве-
роятно ще бъде озаглавен 
Queen Forever, а записите 
са правени през 80-те го-
дини на миналия век. Той до-
пълни, че заедно с барабани-
ста Роджър Тейлър наскоро 
са реализирали инструмен-
тални версии на песните, 
базирани върху оригинални-
те „парченца" неиздадена 

музика. 
„Знаейки как биха се получили, 

ако бяхме довършили тези песни, 

аз мога да се заема и да ги направя 
благодарение на модерните техно-
логии. Доста емоционално е. Това 
са големите балади на Queen и 
мощният, епичен звук", заяви кита-
ристът пред BBC Radio Wales.

Възможно е албумът да включ-
ва нечуван досега дует с Майкъл 
Джек сън, записан през 1983 г.

Междувременно пък Роджър Тей-
лър подметна, че групата би иска-
ла актьорът Бен Уишоу да заеме 
овакантената от Саша Барон Коен 
роля на Фреди Меркюри в предсто-
ящия биографичен филм за леген-
дарния фронтмен на Queen.

Той ще бъде с вокали на Фреди Меркюри, записани през 80-те години на XX в.

ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

КНИГА НА СЕДМИЦАТА

– директор на „В Двореца“. 
Специален гост на 

фестивала ще бъде леген-
дарният полски актьор Ян 
Новицки, който ще получи 
специалната награда „8 
х 6”. Тя се връчва за първи 
път, като идеята е да бъде 
давана на ярки личности от 
седмото изкуство, които с 
постиженията си вдъхновя-

ват творците и любители-
те на кинематографията. 

„След 12 години Меж-
дународният фестивал „В 
Двореца” порасна доста-
тъчно, за да въведе спе-
циална награда, отдаваща 
внимание на онези, които 
поддържат вятъра в плат-
ната ни. Ян Новицки е при-
мер за такава вдъхновява-

Филмът е екранизация 
на романа All You Need is 
Kill на японския писател 
Хироши Сакуразака. Про-
дуцентът Том Ласали дава 
книгата на Ървин Стоф и 
двамата веднага откриват 
потенциала й за адаптация 
за големия екран. „Това е 
точно типът филми, които 
обичам да правя – изпълнени 
с динамичен екшън и с наис-
тина интересна повество-
вателна структура. Хареса 
ми идеята за персонаж, кой-
то попада в една война, от 

която зависи оцеляването 
на цялото човечество. И 
този герой трябва да раз-
вие както физически, така 
и емоционални умения, за да 
промени събитията”, спо-
деля Стоф.

Епичното действието 
на „На ръба на утрешния 
ден" се развива в близкото 
бъдеще, когато извънземна 
раса безмилостно атакува 
Земята и няма военна част 
на света, която да спре 
жестокото нападение. Ма-
йор Уилям Кейдж (Том Круз), 

който никога дотогава не 
е участвал в битка, без-
церемонно е хвърлен на-
сред бойното поле в тази 
самоубийствена мисия. 
Мъртъв за по-малко от 
минута, той по необясним 
начин се събужда в джоб на 
времето и после отново се 
връща в двубоя, принужда-
вайки се да изживее съща-
та брутална атака отно-
во и отново... Въпреки че  
Кейдж изживява един и 
същи ден, той никога не е 
същият, защото поведе-

нието му винаги се проме-
ня и по този начин движи 
действието напред. Освен 
това с всяка следваща 
битка главният герой ус-
пява да повали все повече 
противници и да подобря-
ва военните си умения с 

помощта на войника от 
специалните сили Рита 
Вратаски (Емили Блънт). 
И докато те двамата про-
дължават да се изправят 
срещу нападението на 
нашествениците, всяка 
повтаряща се среща ги 

приближава с една стъпка 
по-близо до победата над 
врага.

Режисьорът Дъг Лай-
мън („Самоличността на 
Борн”, „Нечестна игра”) е 
привлечен към проекта от 
екстремните и изключи-
телно необичайни обстоя-
телства, в които се озо-
вава Кейдж. „Бях завладян 
от концепцията за този 
наистина уникален време-
ви джоб, в който попада ге-
роят. Когато намеря про-
ект като този, който има 
по-дълбок смисъл, предаден 
със страхотно действие и 
чудесно чувство за хумор, 
веднага се заемам."

Киномани от цялата страна 
ще се съберат за поредна година в Балчик

Книгата е вдъхновяващата история на човека, 
когото мнозина смятат за най-великия мениджър 
в историята на британския футбол. Богата на 
анекдоти и пълна с откровени мнения, завладява-
щата приказка на сър Алекс Фъргюсън започва в 
Говън – корабостроителен район на Глазгоу. Чита-
телите ще намерят интересни свидетелства за 
истинския живот на суровите и груби жители на 
шотландския град, живота на бедните, сбивания-
та, пиянството. Тези епизоди не остават встрани 
от размишленията за големия футбол. „Природата 
на играта е тя да носи противоборство и разкол“, 
казва сър Алекс.

Мениджърът разсъждава върху изминатия път 
и върху една кариера, която включва безпрецеден-
тен успех на европейската сцена с „Абърдийн” и 27 
години на триумф с „Манчестър Юнайтед”. През 
последния четвърт век „червените дяволи” са пре-
минавали през разтърсващи промени, докато се 
превърнат в световна спортна сила. Единствени-
те постоянни величини през този период са мени-
джърът, качеството на отбора и удивителната 
поредица от успехи.

Именно поради енергията и способностите си 
сър Алекс Фъргюсън е успявал да изгражда отбо-
рите както на терена, така и извън него. Със своя 
интелигентен и очарователен маниер на разказ-
ване той описва как е развил академията на клуба, 
която впоследствие е дала на футбола Райън Гигс, 
Дейвид Бекъм, Ники Бът, Пол Скоулс и братята Не-
вил. 

Сър Алекс си спомня и как се е справял със свои-
те топ играчи и е успявал да запази едно грижовно 
и окуражително, но в същото време твърдо от-
ношение – става дума за футболисти като Райън 
Гигс, Рой Кийн, Ерик Кантона и Рууд ван Нистелрой. 

Фъргюсън предизвиква читателя и към разми-
съл, като представя своите знаменити съперни-
чества с „Ливърпул”, „Арсенал”, „Челси” и по-късно 
с „Манчестър Сити”. Използвайки своя пиперлив 
хумор, той се спира и на състезателните взаи-
моотношения между него и Арсен Венгер и Жозе 
Моуриньо.

Страницата 
подготви 
Мартин Динчев

12-ото поредно издание 
на Международния фести-
вал за късомет ражно кино 
„В Двореца” ще се проведе 
от 28 юни до 5 юли в Бал-
чик. Събитието се очер-
тава като най-силното до 
този момент с рекордните 
заявки за участие от 151 
държави. Най-екзотичната 
страна, която се е включи-
ла в конкурса, е Кабо Верде.

„Автори и тенденции си 
съперничат за вниманието 
на фестивала и възмож-
ността да бъдат включе-
ни в някоя от конкурсните 
програми с фюжън от най-
актуалното, съвременно и 
провокативно кино и музи-
ка“, разкрива Цанко Василев 

ща личност – с всяка своя 
лента той достига неусет-
но както до занимаващите 
се със седмото изкуство, 
така и до любителите на 
хубавите филми”, споделя 
Цанко Василев.

Журито на фестива-
ла тази година е в състав 
Уве Шмелтер (Германия), 
Мариан Кришан (Румъния), 
Алишер Хамидходжаев (Ру-
сия), а също така и бълга-
рите Георги Дечев, Георги 
Тенев и Чавдар Пенчев. Те 
ще оценяват конкурсните 
програми на фестивала – 
международна и национал-
на – в следните категории: 
„Най-добър игрален филм”, 
„Най-добър документален 
филм”, „Най-добър експери-
ментален филм” и „Най-до-
бър анимационен филм”.

В рамките на „В Дворе-
ца“ ще се проведе и самос-
тоятелно образователно 
събитие, наречено Filmer 
Forge. То има за цел да раз-
вива умения в областта на 
киното, съставящите го 
изкуства и аудио-визуални-
те технологии на профе-
сионалисти и непрофесио-
налисти. Ще се проведат 
разнообразни лекционни 
курсове, тренинг програ-
ми, майсторски класове, 
питчинг с финансов грант 
и тренинг с разнообразие 
от презентации, свързани с 
нови модели за финансиране, 
промотиране, филмово раз-
пространение и маркетин-
гови стратегии.

Организаторите на-
помнят, че всички прожек-
ции от програмата са със 
свободен достъп – както 
във фестивалната зона в 
комплекс „Двореца”, така и 
на територията за външни 
нощни прожекции на плажа.
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Светослав Загорски

През юни тези, които искат да 
се насладят на английската про-
винция без силни дъждове, могат 
да посетят Нюкасъл. Той се намира 
на север от Лондон. Един от най-
прелестните и най-сухи британски 
градове, Нюкасъл ще разкрие краси-
ва архитектура и история, дати-
ращи още от 5000 г. пр.Хр. Освен 
това селището днес е и притега-
телен център за милионите фено-
ве на поп и рок музиката, както и 
на страхотния английски футбол.

Докато Ливърпул е дал на све-
та Джон Ленън и Пол Макартни, 
то Нюкасъл е рожденото място на 
Стинг, сегашния вокалист на AC/
DC Брайън Джонсън и фронтмена 
на „Дайър Стрейтс” Марк Нопфлър. 
Именно през юни тук пристига 
гастролиращият хумористичен 
фестивал „Дъ Хопкинс”, който се 
провежда извън града и се смята 
за най-големия в света. Редом с 
него има и много рок концерти.

Нюкасъл е магнит и за милиони 
фенове на футбола, като тук е 
един от най-митичните стадиони, 
известен като 

„Сейнт Джеймсис Парк”.

Съоръжението и околните 
пространства се смятат за ис-
тинския храм на селището. Едва 
ли има запалянко, който да не е 
гледал мач на този забележителен 
стадион, където играят „свраки-
те” – псевдоним на футболния клуб 
„Нюкасъл Юнайтед”, основан през 
1892 г. Именно оттук тръгва кари-
ерата и на един от легендарните 
английски нападатели Алън Ширър.

Ако се върнем с машината 
на времето назад в историята, 
ще видим, че първото селище на 
мястото, където сега се намира 
Нюкасъл, е Понс Аелиус – римска 
крепост. То е получило името от 
фамилията на император Адриан, 
който е основал града през II в. 
сл.Хр. Днес покрай Уест Роуд мо-
гат да бъдат видени останки от 
Адриановия вал, продължаващ на 
изток към римската крепост при 
Уолсенд (Края на стената). Дъл-
жината му е 73 мили, или 117 км. 
Стената е издигната, за да въз-
пира евентуална инвазия от север. 

С оттеглянето на римляните 
от Британия през 410 г. Нюкасъл 
станал част от силното англосак-
сонско кралство Нортумбрия. След 
серия от конфликти с датчаните 
и опустошенията на север от р. 
Тайн, причинени през 1080 г. от Одо 
от Байо, владението било унищо-
жено напълно. Веднага след това 
заради стратегическото разпо-
ложение Робърт Къртхос – син на 
Уилям Завоевателя, издигнал нов 

дървен замък. Оттогава сели-
щето станало известно като 
Novum Castellum или Newcastle. 

През Средновековието то 
е северната крепост на Англия 
със 

7,6 м каменна стена,

издигната около града с 
цел защита от нашественици 
по време на Граничната война 
с Шотландия. Шотландският 
крал Уилям Лъва е бил затворен 
в Нюкасъл през 1174 г. Жителите 
на крепостта успешно се защи-
тавали от нападателите на три 
пъти през XIV в. и успели да създа-
дат графство начело със своя ше-
риф през 1400 г., не без помощта 
на крал Хенри IV.

Нюкасъл се обособил като го-
лям град обаче главно заради своя-
та централна роля в износа на 
въглища. През XIX в. корабостро-
енето и тежката промишленост 
били от основно значение за прос-
перитета му, а селището – един 
от движещите елементи на ин-
дустриалната революция в Англия. 
Най-известната рожба на този 

просперитет в Нюкасъл е изобре-
тението на Чарлз Парсънс – пар-
ната турбина, което довело и до 
революция в морското задвижване 
и производство на евтина елек-
троенергия.

В голямата си част селището 
все още е запазило средновеков-
ното си оформление на улиците. 
Има доста тесни улички, особено 
около р. Тайн. Те могат да бъдат 
изминати само пеша, като се полз-
ват стълби от реката до по-висо-
ки части на града. В кварталите 
„Сандхил“ и „Кейсайд“ могат да бъ-
дат видени много красиви здания 
от XV – XVIII в., в т.ч. и къщата 

музей „Беси Съртис” от XVIII в., 
основните стаи на която могат 
да бъдат разгледани от посети-
телите. Тук е и къщата музей на 
Алдерман Фенуик – домът на богат 
търговец от XVII в., издигнат върху 
по-стари основи. Много интересен 
е и 

„Блекфрайърс” – бивш  
манастир от XIII в. 

Днес в него има магазини и 
ресторант с парк наоколо.

Центърът на Нюкасъл е в стил 
неокласицизъм. Негови автори са 
Ричард Грейнджър и Джон Добсън. 
Преди години центърът е напълно 
възстановен. На северозапад от 
града се намира паркът Leazes, 
създаден през 1873 г. след петиция 

на 3000 работници, които иска-
ли „бърз достъп до някой парк 
за отдих”. Друго голямо зелено 
пространство в града е Town 
Moor, разположен на север от 
центъра. Той е по-голям от Хайд 
парк и Хампстед, взети заедно, 
а вътре е позволено хора да си 
пасат добитъка.

Мостовете на Нюкасъл също 
са сред забележителностите на 
града. Река Тайн е опасана от 7 
съоръжения, най-известното от 
които е може би построеният 

през периода 1925 – 1928 г. „Тайн”. 
Друг известен е „Хай Левъл”, който 
е произведение на Робърт Стивън-
сън. Това е първият мост по рода 
си, направен на две части: горната 
част е предназначена за минаване 
на влакове, а долната – за коли. Тре-
тият по популярност е „Гейтсхед 
Милениум”, изграден в началото на 
XXI в.

След разходката по мостовете 
можете да посетите останалата 
почти непокътната част на град-

ската стена от XIII в. и Паметника 
на Грей, който се издига на 41 м над 
града. Той е направен през 1838 г. в  
чест на Чарлс Грей – британски ми-
нистър-председател от средата 
на XIX в., който е автор на законо-
дателни промени в избирателните 
закони от 1832 г., в резултат на 
които кръгът на представените в 
парламента групи от население се 
разширява. Чаят Earl Grey е кръс-
тен на него, тъй като той го е 
популяризирал в Англия, след като 
го е получил като дипломатически 
подарък.

Катедралата в Нюкасъл 

е „Сейнт Никълъс” и предста-
влява красива сграда от XIV в. 
Изключителен интерес има към 
необикновената й прозрачна кула. 
Друг архитектурен шедьовър е 
католическата катедрала „Сейнт 
Мери”. Тя е творба на арх. Пъгин.

Нюкасъл разполага с много 
галерии и музеи, по-интересни-
те от които са Baltic Centre for 
Contemporary Art – експозиция с 
невероятни творби на изкуство-
то, които през определен период 
се сменят. Интересна е и галери-
ята Laing Art Gallery, в която има 
творби на Рембранд, Пиер-Огюст 
Реноар и Ван Гог. Наблизо се нами-
рат седалището на университе-
та „Нюкасъл” от 1851 г., както и 
Кралското училище по граматика, 
датиращо от 1525 г. Тук има също 
така и процъфтяващ Китайски 
квартал. Арката на входа му е и 
една от забележителностите на 
града.

Голяма част от днешната фор-
ма и структура на селището се 
изгражда през XIX в. Центърът 
е обновен, отварят се Минният 
институт, колежът „Дъръм”, на-
миращ се на около 20 км от гра-
да, Колежът по медицина, както и 
многобройни театри, офиси и ма-
газини. Тук е и първото във Вели-
кобритания биотехнологично село 
„Център на живота”, разположено  
точно до Централната гара. То е 
първата стъпка от плановете на 
градския съвет да превърне Нюка-
съл в град на науката. Така днес 
селището е значим индустриален 
и транспортен център, известен 
с машините и лекарства си, както, 
разбира се, и с изключителната си 
тъмна бира Newcastle Brown Ale.

Ако сте наели кола до Нюкасъл, 
то накрая е повече от задължи-
телно да си направите двудневна 
екскурзия до Музея на открито в 
Биймиш, южно от града, където 
може да се види как са живели хо-
рата през XVIII и XIX в. във Велико-
британия.

Най-новият мост – 
„Милениум”

Мостът „Тайн”

Красивите 
сгради в центъра 
на Нюкасъл

Църквата „Сейнт Мери”

Арката,  
която  

води към 
Китайския 

квартал
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Regulatory burden 
in construction to be reduced

The Council of Ministers 
approved measures to improve 
the environment for develop-
ment of the private sector in 
Bulgaria. They are prepared 
because of the unsatisfactory 
performance of the country in 
the World Bank report “Doing 
business”. Some of them are 
12 amendments to the Law on 
Spatial Planning (LSP), which 
the Cabinet adopted with a 
separate resolution during its 
regular weekly meeting. The 
draft amendment to the norma-
tive act was developed in im-
plementation of the third pack-
age of measures to reduce the 
regulatory burden. The majority 
of the changes are initiated by 
governors, mayors and local 
governments in response to re-
search from August 2013, within 
which BCC also sent its sug-
gestions. Now the amendments 
will be considered by the Na-
tional Assembly. They will come 
into effect only after approval 
by parliament and their prom-
ulgation in the State Gazette. 

With the amendments the 
Act provides reducing the term 
for permission to develop a de-
tailed plan from 30 to 14 days. 
The other amendments con-
cern mainly the procedure for 
granting permission for con-
struction, commissioning of fa-
cilities and refining the powers 
of the minister of investment 
planning. 

The terms for reconstruc-
tion of premises for non-resi-
dential property are reduced. 
The procedure for consistency 
is simplified, as well as part 
of the texts concerning the 
immovable cultural property. 
Building permission for some 
repairs, such as a barbecue or 
a gazebo in the yard, will not be 
required. 

Eng. Ivan Boykov, 
BCC Executive Director:

This is a success 
of the guild 

Eng. Boykov, the Council of 
Ministers adopted a pack-
age of measures to improve 
the business environment; 
they concern also reduc-
ing the regulatory burden 
in construction. What is 
your comment?

The measures are 
aimed at one of the most important areas – construction. 
You know that BCC for a year has been dealing with this 
problem. Several roundtables were held which involved 
Minister of Investment Planning Arch. Ivan Danov, and 
also Deputy Prime Minister Daniela Bobeva. Our propos-
als were officially made. I can see that they are adopted. 
We are very glad and this shows the effectiveness of the 
activities of the Chamber. It is important that our work 
is successful. If you look at the regimes that are allevi-
ated, you will see that most of them are included in our 
proposals for dividing LSP. The main thing that changes is 
that separate sites are divided into categories. For small 
and large sites there are different requirements – both 
for the start of construction and for the procedures dur-
ing construction and commissioning. I would point out as 
a big step forward reducing the number of documents 
required for the issuance of a building permit and the 
municipality and cadaster should have business informa-
tion exchange. The number of documents required for 
commissioning of the site is reduced. Up to now for a 
small house and for a factory they were the same. Re-
quirements regarding fire safety, RIEW and others are also 
relieved - things that have reached a level of absurdity. It 
may seem frivolous but building permits for construction 
of gazebos, sheds, glazing of balconies, etc. that tor-
mented citizens unnecessarily are not required any more. 
So, there are positive new things initiated by BCC and the 
chambers of architects and engineers with which we are 
working together. We have discussed these issues. I can 
finally say that this is a success of the guild of builders 
and of all participants in this process. 

The European Commission made six 
recommendations to Bulgaria for the period 2014 
- 2015. They relate to tax policy, pension reform, 
employment, education, improving business 
environment and energy. The remarks are made 
on the basis of the main findings of Brussels 
for the National program for reforms and the 
Convergence program of the Government. They 
were published on the website of the Commission. 
Within the framework of the European Semester 
through which EC coordinates and provides 
guidance to member states throughout the year 
are made specific recommendations for each 
country associated with structural reforms. 

In the part of Bulgaria the Commission states 
the need to strengthen budgetary measures 
for 2014 because of our deviation from the 
requirements of the Stability and Growth Pact of 
the EU. The government forecast for economic 
growth of 2.1% this year and 2.6% next year over 
the tolerances, specify from Brussels, whose 
data are for a rise by 1.7% in 2014 and by 2% 
in 2015.

“Tax compl iance and qual i ty of tax 
administration continue to be major challenges for 
Bulgaria. Available estimates indicate a significant 
share of the grey economy, confirmed by data on 
undeclared work in Bulgaria,” said EC. 

Minister Ricardo Guerra de Araujo, Charge d”Affaires  
of the Embassy of the Federative Republic of Brazil to Bulgaria:

The World Football Championship 
is a challenge  

Mr. Minister, tell us about the upcoming 
big event for your country and for the whole 
world – the World Football Championship. 

The organization of this sporting event is 
indeed a big challenge for Brazil. I wonder 
what to add as the media all over the world 
constantly tell about it. The most important 
thing for the country is not so Brazil to win but 
to be able to organize a spectacular event. 
One of the most important things is that the 
championship will be in 12 cities. Given the 
size of our country, it will be almost on the 
entire continent. We had to develop a huge 
infrastructure, including airports and overall 
improvement of the transport system in order 
to achieve a good logistics for tourists. 

Most serious probably was work on the 
construction of impressive stadiums?

Facilities, of course, are an important 
part of the preparation, but the point is that 
millions of foreigners and Brazilians should 
initially move. They need to come across a 
well-functioning airport, railway station or port. 
Guests should rely on good urban mobility 
through which to reach settled hotels and 
restaurants, which can handle this high flow. 
So, the entire infrastructure was one of the 
most important government tasks. Indeed, the 
construction and reconstruction of stadiums 
was an important task but dealing with 
infrastructure was critical because without 
it there is no way for things to happen. For 

example, according to data I have, 50 thousand 
jobs have been created for renovation and 
construction of facilities. Separately, another 
64 thousand were in other sectors, such as 
hospitality, food processing, transport and 
safety. It is expected to be opened 3.6 million 
jobs during the World Cup. In the whole 
organization of the event participated a lot of 
small and medium-sized companies, no matter 
what their business was. It is envisaged the 
country to be visited by аbout 600 thousand 
foreign guests and around 3 million Brazilians to 
be at the stadiums. It is assumed that only the 
hotel business will earn over 1 billion dollars. 
About 400 million dollars will be revenues in 
the restaurants and about 400 million dollars in 
commerce. And out of numbers the two main 
themes related to the World Cup, are the idea 
to combat racism and to show an example of 
environmentally sustainable development. 

Bruno. “In Bulgaria the only 
instruments for growth are 
improving the business en-
vironment, investment pro-
motion, fight for every en-
terprise and workplace. The 

government adopted 124 
measures to reduce the 
administrat ive burden 
and they are effective. 
One of the most radical 
changes are in the field 
of construct ion,” said 
Deputy PM at the open-
ing. 

She expressed hope 
with the recent amend-

ments to the Public Procure-
ment Act (PPA) companies 
to resume participation in 
tenders, to fight honorably 
and to win the best. Daniela 
Bobeva reminded that the 

Chamber has been invited 
to actively participate in the 
development of rules for ap-

plication of the PPA – in the 
part for construction.

On his part  the BCC 
Chairman Eng. Svetoslav 
Glosov said that the Cham-
ber keeps a constructive 
dialogue with the govern-

ment and there is a con-
sensus on many of  the 
pressing changes in legis-

lation concerning the con-
struction sector and PPA, 
on transparent procedures 
and tenders, to ensure fair 
competition and competi-
tive environment. He noted 
that standard contracts are 
init iative of BCC and will 
serve as a basis for fairer 
procurement, wi ll  create 
clear rules and conditions 
for less bureaucracy. 

In the technical panels 
that continued were pre-
sented basic infrastructure 
projects in Bulgaria and the 
f inancial instruments for 
them, presentations were 
given by Deputy Minister 
of Regional Development 
Miroslav Maznev, repre-
sentatives of the ministry of 
transport, information tech-
nology and communications 
and of the environment and 
water ministry. 

Cabinet adopted measures to improve business environment, 
including changes in LSP 

The conference “Italy 
and Bulgaria: Let’s build 
together” brought together 
representatives of the con-
struction and energy sec-
tors from both countries. 
The forum is  organ ized 
by the Agency for support 
and internationalization of 
Italian companies abroad 
(ICE), Confindustria Bul-
garia, Italian National as-
sociation of construction 
firms and Bulgarian Con-
struction Chamber, under 
the patronage of the Ital-
ian Embassy in Bulgaria 
and the Italian Ministry of 
Economic Development. 
Official media partner is 
“Stroitel” newspaper. 

The conference was 
opened by H.E. Ambassa-
dor of Italy in our country 
Marco Conticelli, Deputy 
PM for Economic Devel-
opment Daniela Bobeva, 
BCC Chairman Eng. Sve-
toslav Glosov, President 
of Confindustria Bulgaria 
Pietro Luigi Ghia and ICE 
Prse ident  So f i a  C inz i a 
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Баскетбол

Футбол

Инж. Радмил Петров

АПИ 2:1 Saint Gobain

Отборът на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) 
постигна историческа първа победа в Ceresit БСФЛ. Иг-
рачите от държавната структура играха изключително 
мобилизирано и след като изоставаха с 0:1, успяха да 
направят пълен обрат и да вземат първите си 3 точки 
в лигата. Успехът дойде след голове на Мариян Кузев и 
Бисер Йорданов, съответно в края на първото и начало-
то на второто полувреме. С победата АПИ скочи с две 
места в класирането и зае 8-ата позиция.

„Планекс Билд Юн.“ 5:2 „СК 13 Пътстрой“

„Планекс Билд Юн.“ се изправи подобаващо след теж-
кия нокаут, в който беше пратен през миналата седми-
ца. „Синьо-жълтите” изнесоха добър мач и не оставиха 
шанс на „СК 13 Пътстрой“, побеждавайки с категорич-
ното 5:2 . Александър Р. Стойчев приключи с хеттрик, 
а Кирил Николов и Люсиен Димов добавиха останалите 
попадения за победата. Въпреки противоречивия сезон, 
който правят, „билдърите“ събраха 30 т. и се намират 
на 4 т. от подиума и на 5 т. от върха.

G. P. Group Ltd. 5:2 Pipe System

G. P. Group Ltd. постигна изключително трудна победа 
срещу Pipe System и увеличи серията си без загуба на 12 
мача. В герой за своите отново се превърна Петко Фър-
цов, който реализира 3 гола в последните 5 мин и донесе 
поредните 3 точки в актива на „сиво-черните”. Фърцов 
безспорно е трансферният удар на пролетта, а въпреки 
че изостава на 3 точки от върха, G. P. Group вече е фа-
ворит № 1 за спечелването на титлата. Тимът на Pipe 
System заслужи само аплодисменти за представянето си, 
но в отбора ясно личи нуждата от човек, който да помага 
на Олег Бушев при завършека на атаките.

3DD Engineering 5:4 Yes Hes

Предвид кадровите проблеми на 3DD Engineering и 
страхотната форма на Yes Hes мачът очаквано беше 
изключително оспорван и предложи невероятни обрати. 
„Виолетовите” започнаха по-добре и на почивката водеха 
с 0:2. През втората част „розовите” отвърнаха подоба-
ващо и в рамките на 5 мин направиха пълен обрат след 
два гола на Петър Асенов и попадение на Фидан Фиданов.

Последва нов обрат – Цветан Стефанов и Румен Ца-
нов се разписаха за Yes Hes и 5 мин преди края лидерите 
бяха на прага на втора поредна загуба. Да, ама в 47-ата 
мин Фидан Фиданов изравни, а в последната, 50-а Дими-
тър Манов отбеляза изключително ценно попадение, с 
което донесе победата на своите и позволи да се запази 
дистанцията от преследвачите в класирането.

„Пътпроект“ 1:3 „Райкомерс“

Над „Райкомерс“ тегнеше бремето на „задължител-
ната победа“ с оглед амбициите на отбора за първата 
позиция. „Сините” играха изключително внимателно в 
защита и бавно и методично успяха да изпълнят своята 
цел. Голове в началото и края на първото полувреме на 
Живко Миланов и Петър Козарев дадоха необходимото 
спокойствие на отбора, а Иво Иванов окончателно раз-
реши спора с ранно попадение през втората част. До 
края на срещата „Пътпроект“ стигна единствено до 
почетен гол, автор на който стана Цветомир Николов. И 
така мачът завърши с победа на „Райкомерс“ с 3:1.

„Теразид“ 2:1 „Мухарски“

С гол в последните секунди на Юлиян Илиев „Теразид“ 
постигна драматична победа за радост на своите верни 
почитатели срещу „Мухарски“ с 2:1. Преди това Ангел 
Ангелов изведе „канарчетата“ напред, а Оги Георгиев 
(„Мухарски“) възстанови паритета. След този кръг „до-
грамите“ останаха единственият отбор в БСФЛ, който 
все още чака своя първи успех. До края остават 6 кръга 
и искрено им желаем да го постигнат.

В останалите двубои:

„Артекс Инженеринг“ 3:7 СТХБ 1985
„Стройкомерс“ 8:4 „Главболгарстрой“
„Трейс Груп Холд“ 1:6 „Рубин 2001“
„Юроком 2000“ 3:2 „Рутекс БГ Асфалт“
„Станилов“ 3:3 „GS Строймаркет“

Калоян Станчев

„ Левски “  пре късна 
11-годишната серия на 
„Лукойл“ на върха на родния 
баскетбол. Във финалната 
серия „сините” се наложи-
ха над хегемона в българ-
ското първенство през 
последните години с 3:2 
победи. Играчите на Кон-
стантин Папазов спечели-
ха петия мач с 81:69 и 
така достигнаха же-
ланата победа, коя-
то е първа титла от 
2001 г. насам и 18-а в 
историята на клуба. 
„Левски“ постигна 
една изключител-
но успешна година, 
записвайки златен 
требъл, след като 
по-рано през сезона 
спечелиха титлите 
в „Еврохолд Балканска 
лига“, както и Купата 
на България.

„Студентите“ започ-
наха силно и успяха да по-
ведат с 5:0, но отговорът 
на „сините” не закъсня. 
Последва истинска лекция 

в атака на Лайънъл Чал-
мърс, който реализира 7 
от 12 безответни точки 
на „Левски“, за да се стиг-
не до 11:17 две минути пре-
ди края на първата част. 
Силната игра на „сините” 
продължи и през втората 
четвърт, като на полувре-
мето авансът им беше по-
вече от добър – 30:49. 

Второто полувреме 

започна с няколко хаотич-
ни нападения и за двата 
отбора, но столичани ус-
пяха да задържат аванса 
си. Домакините намалиха 
разликата до 9 точки след 

н е с п о р т -
с м е н с к о 
нарушение 
на Брендън 
Х и й т ,  н о 
тройка на 
Уилкинсън 
и  д о б р а 
стрелба на 
Чалмърс от-

ново възстановиха добрия 
аванс и доближиха тима до 
победата. 

За „Лукойл“ единстве-
ният чужденец, който 
се представи на ниво, бе 

центърът Юре Лалич със 
17 точки. Божидар Авра-
мов добави 16, а Димитрис 
Вергинис се отчете с 9.

За „Левски“ най-много 
точки отбеляза Лайнъл 
Чалмърс – 20, а бивши-
ят гард на „студентите“ 
Брендън Хийт добави 18. 
Джумейн Джоунс завърши 
мача с 11 точки, 11 борби 
и 3 асистенции. 

„Обичам баскетбола и 
никой не може да ми вземе 
това“, коментира Тити Па-
пазов след края на двубоя.

Спечелилите шанса да 
са част от А група „Ма-
рек“ и „Хасково“ остават 
без лиценз и ще са извън 
елитната ни дивизия, с 
което тя най-вероятно 
ще остане не с 12, а с 10 
отбора, както и без това 
бе планирано по-рано. 
Това обяви пресаташето 
на БФС Павел Колев след 
последния Изпълком на 
футболния съюз. Двата 
клуба имат 7-дневен срок 
да обжалват решението 
на лицензионната комисия.

По първоначална ин-
формация причината ти-
мовете да бъдат оставе-
ни в долната дивизия са, 
че не разполагат с доста-

тъчна финансова обезпе-
ченост. Останалите 10 
клуба получават лиценз.

Окончателната брой-
ка на клубовете в А група 

през следващия сезон ще 
бъде обявена официално 
след седмица, когато мине 
обжалването на „Марек“ и 
„Хасково“.

На Изпълкома стана 
ясно още, че бившият меж-
дународен рефер Илонка 
Джалева заменя Костадин 
Костадинов на поста гла-
вен мениджър на Съдий-
ската комисия към БФС. 
Така за първи път жена ще 
заема толкова висок ръко-
воден пост в БГ съдийс-
твото. Никола Джугански 
пък остава председател 
на Съдийската комисия в 
България. 

Отборът на „Пари Сен Жар-
мен“ е приготвил 61 млн. паунда 
за трансфера на футболиста на 
„Челси“ Еден Азар. Френският тим 
вече привлече защитника на „сини-
те“ Давид Луиз за 50 млн. паунда. 
От ПСЖ проявяват интерес още 
към Петър Чех, Оскар и Бранислав 
Иванович, но именно Азар е голяма-
та им цел.

Белгийското крило вече е има-
ло среща със собственика на па-
рижани – шейх Тамим бин Хамад ал 
Тани, който е готов да му предложи 
седмична заплата от 230 000 паун-
да. От „Челси“ обаче нямат никак-
во намерение да се разделят със 
своята звезда, като от клуба дори 
вече обявиха, че през следващия 
сезон Азар ще играе с фланелката 
с номер 10. 

През изминалия сезон Азар от-
беляза 14 гола в Англия, като фе-
новете на „Челси“ го избраха за 
най-доб рия футболист на отбора.

Футболистът на „Барселона“ и 
аржентинския национален отбор по 
футбол Лионел Меси е най-ценният 
играч на планетата според проуч-
ване на Международния център за 
спортни изследвания (CIES Football 
Observatory). Стойността на голмай-
стора на каталунците е между 161 и 
187 млн. паунда. 

Аржентинецът изпреварва с огро-
мна разлика втория в класацията Кристиано Роналдо, който спечели „Златна-
та топка“ за 2013 г. Португалецът, който преди дни вдигна трофея от Шампи-
онската лига с „Реал“ (Мадрид), е оценен между 85 и 99 млн. паунда. На трето 
място е нападателят на „Ливърпул” Луис Суарес, който изигра прекрасен сезон 
с „мърсисайдци“. Стойността на уругваеца е между 79 и 92 млн. паунда.

Ако някой отбор иска да закупи Еден Азар, трябва да извади над 60 млн. 
паунда, според изследването. Четвъртият в класацията белгиец е оценен 
между 61 и 71 млн. паунда. След него се нарежда бразилецът Неймар, следван 
от младата надежда на „Ювентус“ Пол Погба. Интересно е, че французинът 
е единственият представител на италианската серия А в топ 20 на класа-
цията.

Според проучването най-надцененият футболист на планетата е уелсе-
цът Гарет Бейл, за когото през лятото „Реал“ (Мадрид) плати умопомрачител-
ните 80 млн. паунда. CIES Football Observatory оцени играча на 50 млн. паудна. 
Втори в класацията е Радамел Фалкао, чиято цена според проучването не 
трябва да надхвърля 23 млн. паунда. При отборите на първо място е испан-
ският „Барселона“, следван от „Реал“ (Мадрид) и „Байерн“ (Мюнхен).

„Марек“ и „Хасково“ 
остават извън елита 

Снимки авторът

Страницата подготви Теодор Николов
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КОРЕСПОНДЕНТИ ОТ ОП НА КСБ: инж. Венетка Витанова - ОП-Варна, Мариана Иванова - ОП-Видин, Анелия Кулинова - ОП-Пазарджик, Донка Митева - ОП-Сливен,  
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Разпространение  
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Годишната награда за 2013 г. 
на НСОРБ в категория 

„Печатни медии“

Наградата за 2010 г. на Съюза 
на юристите в България  и 
на Висшия съдебен съвет 

за публикация в централния 
печат на правна тематика и за 
точно и обективно отразяване 

дейността на съдебната 
система

ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“ Е НОСИТЕЛ НА:

Людмил Митакев

Всеки уважаващ себе 
си ловец държи да има в ко-
лекцията си пушката „Уин-
честър”. И не само заради 
това, че тя и до днес си 
остава отлично оръжие за 
отстрел, особено на хищ-
ници. Сред професионалис-
тите легендата е извест-
на като пушката, с която 
бе покорен Дивия запад в 
Америка. Малцина знаят, 
че с нея са били въоръжени 
апостолите от Четвърти 
революционен окръг по вре-
ме на Априлското въстание 
с център Панагюрище.

Началото

Знаменитата карабина 
се ражда през 1857 г. в Ню 
Хейвън – града, в който е и 
престижният университет 
„Йейл”. Тогава богатият 
предприемач Оливър Уинчес-
тър купува оръжейния завод 
Volcanic Repeating Arms и нае-
ма майстора Бенджамин Тей-
лър Хенри да подоб ри и мо-
дернизира пушката Volcanic. 
Благодарение на работата 
на оръжейника се появява 
знаменитата „Хенри”, по-
зната на българския чита-
тел от романите на Карл 
Май. През 1866 г. заводът 
се преименува на Winchester 
Repeating Arms Company и 
започва производството на 
първия модел „Уинчестър 66”. 

Оръжието било попу-
лярно сред заселниците и 
ловците в Дивия запад за-
ради своята надеждност. 
Впоследствие достойн-
ствата на карабината били 
многократно превъзнасяни 
от Холивуд в уестърните и 

от американската телеви-
зия в сериала „Стрелецът” с 
участието на звездата Чък 
Конърс. 

От отварянето на фаб-
риката през 1866 г. са про-
изведени няколко десетки 
милиона карабини. Само от 
най-популярния модел – „Уин-
честър 94”, са направени 
над 6 млн. бр. 

Системата е колективно 
творение

„Уинчестър” не е про-

д ук т  н а  е ди н 
човек, а едно не-
прекъснато усъ-
вършенствано 
оръжие. Начало-
то му се поставя 
от пушката на 
Уолтър Хънт в 
1847 г. По външен 
вид тя се различа-
ва, има подцевен 
тръбен магазин 
и лостова сис-
тема за куршу-
мите. Следват 
усъвършенства-
ните оръжия на 
Дженингс и на 
Смит-Дженингс. 
До 1866 г. тук се 
произвеждат и ка-
рабините Volcanic 

и „Хенри”. През 1866 г. друг 
бележит оръжейник – Нел-
сън Кинг, внася някои из-
менения и допълнения към 
системата „Хенри”. Най-
същественото от тях е 
патронната вратичка от 
дясната страна на затвор-
ната кутия, чрез която се 
зарежда. Новата система 
в течение на годините се 
утвърждава с названието 
си, но отгоре на цевта са 
отбелязани имената на 
двамата конструктори – 
Хенри и Кинг, както и дати-

те на патентите им.

Нещастия преследват рода 
Уинчестър

Любопитен факт е, 
че богатството от про-
изводството на оръжия 
носи само нещастия на 
рода Уинчестър. Дъщеря-
та и единствено дете на 
управляващия фабриката 
син на Оливър Уинчестър – 
Уилям, умира седмица след 
раждането си. Самият 
той заболява от туберку-
лоза и умира 15 г. по-къс-
но. Жена му Сара вярва, че 
нещастията, сполетели 
семейството й, са причи-
нени от проклятието на 
духовете на жертвите на 
карабините „Уинчестър”. 
Тя се премества в Кали-
форния и влага огромното 
за времето си наследство 
от 20 млн. долара и по-
следните 38 г. от живота 
си в строителството на 
легендарното Имение на 
хаоса в Сан Хосе. То било 
разрушено от земетре-
сението в Сан Франциско 
през 1906 г., но вдовицата 
продължила да го строи не-
прекъснато до смъртта си 
през 1922 г. Дърводелците 
работят на смени, без пре-

късване, ден и нощ. Всяка 
сутрин Сара се среща с 
инженера, който ръково-
ди строителството, и му 
дава нареждания какво да 
прави през деня. Изгражда-
нето не върви по определен 
план, както обикновено се 
прави, а е с абсолютно 
хаотичен характер. Поме-
щенията се дострояват и 
надстрояват непрекъсна-
то, навсякъде има врати 
и безкрайни стълбища, 
които не водят наникъде, 
дълги и завъртeни коридо-
ри. В някои от стаите има 
камини, общата им бройка 
е 47. Тя считала, че това 
е единственият начин да 
спре проклятието и да ос-
тане жива. 

Предизвестената смърт 
може и да се отложи

Упадъкът на завода за-
почва през 1981 г., когато 
е продаден на компанията 
Olin Corporation и броят на 
работниците е съкратен 
на 5 хиляди. След това той 
е закупен от Us Repeating 

Arms, днес част от бел-
гийския оръжеен концерн 
Herstal Group. Към днешна 
дата халетата в Ню Хей-
вън, където близо 150 г. се 
произвеждат легендарни-
те карабини, вероятно в 
най-скоро време ще бъдат 
затворени заради нерен-
табилност. В изправено-
то пред фалит предприя-
тие, в което по време на 
Втората световна война 
са работели над 19 хил. 
души, сега са заети само 
200. В последния каталог 
на фирмата е представен 
моделът 325 Wsm, отлича-
ващ се с невероятно точ-
ната си стрелба. Това ще 
е и последната модифика-
ция на известната марка, 
заяви директорът на оръ-
жейната фабрика. 

Историци и колекцио-
нери в САЩ се обявиха 
против предизвестената 
смърт на предприятието, 
посочвайки, че оръжейният 
завод и самите карабини 
са незаменима част от 
културното наследство на 
страната.

И апостолите на 
Априлското въстание 
го харесват

За богатите клиенти – майсторски 
инкрустации

Няма уестърн 
без „Уинчестър”

Последният модел е 
изключително оръжие за 
хищници

Легендата, която била любима и на апостолите от Априлското въстание
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СУДОКУ

За начинаещи

За напреднали

Отговори от предишния брой

Лесно Трудно

Попълнете празните полета, така че всеки ред, всяка колона и 
всяко тройно квадратче да съдържа цифрите от 1 до 9.

Виц  Бисери от кухнята

Цялостна 
подмяна на 

живия плат

***

Основните 
за региона 

твари

Тъмна нощ. Селска къща.  
На вратата се чука...

- Извинете,  
дърва трябват ли ви?

- Не, благодаря.

И на сутринта  
дървата ги нямало.

Забавен кадър
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София 1528
ул. „Илия Бешков“ 3
тел. 02 973 73 23

Пловдив 4006
бул. „Цариградско 
шосе“ 53
тел. 032 282 154

Бургас 8000
кв. „Победа“
индустриална зона
тел. 056 500 111
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Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да споделим с вас радост-
ното за нашата фирма събитие – 20 ГОДИНИ от съз-
даването на компания АКВАТЕК ЕООД!

Започнахме в далечната 1994 година и бяхме една 
от първите фирми за басейни в България. Нямаше от 
кого да се учим. С годините натрупахме безценен 
опит. Изградихме голям брой красиви и функционални 
водни съоръжения - басейни, аквапаркове, СПА цен-
трове.

Радваме се на сътвореното от нас и ценим своите 
клиенти. Отнасяме се с внимание към техните изиск-
вания. Искаме да ги запознаем максимално подробно с 
особеностите на изгражданите от нас съоръжения, за 
да могат да вземат най-правилното за тях решение.  

Основната ни цел е постигането на отлично 
изпълнение. Държим на качеството на проектите и 
вложените материали, на доброто оборудване и на 
безупречната работа. Това е причината АКВАТЕК да 
се наложи като марка на пазара.

Фирмата се развиваше бурно през изминалите 20 
години. Стремим се да сме в течение с новостите в 
строителството на басейни, аквапаркове и СПА цен-
трове. В много случаи сме били първите в България, 
предложили нов за пазара материал или технология. 

Горди сме със своя екип. С работата си през тези 
20 години фирмата израстваше и с нея израснаха и се 
изградиха много добри специалисти. С това АКВАТЕК 
се превърна в институция в своята област.

Благодарим на всички наши партньори, клиенти 
и не на последно място - на нашия екип за отлична-
та съвместна работа и изразяваме категоричната 
си увереност, че ще продължим да посрещаме заедно 
предизвикателствата и да постигаме нови върхове!

Аква парк AQUAPOLIS – к.к. „Златни пясъци”
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MS-POLYMER 2730
(600 ml)

Цени за членове на КСБ

Разполагаме с постоянни 
наличности на склад от 
сив материал

8600 Ямбол, ул. „Индже войвода“ 35
GPS 4228’30.87”80C 26º30’87”И
GSM 0888 50 40 93, тел. 046/66 14 79, факс 046/66 54 80
e-mail: abc_en@mail.bg

ВЛАГОУСТОЙЧИВ 
ШПЕРПЛАТ
А КАЧЕСТВО - DINEA 
BROWN FILM
36 броя обращаемост SH-Q ВТВЪРДИТЕЛ 

ЗА ШЛАЙФАН БЕТОН

Дом на строителя

www.abc-enginering.eu

8,30 лв./бр.
0,40 лв./кг 
кварц/корунд

20 мм
44 лв./бр.

21 мм
42 лв./бр.


