
  
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министър на регионалното развитие и благоустройството 

 

ДО 

КАМАРАТА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В 

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ 

На Ваш № КИИП-ЦУ-257/20.09.2019г. 

КАМАРАТА НА ИНЖЕНЕРИТЕ  

ПО ГЕОДЕЗИЯ 

На Ваш № 30/18.09.2019г. 

НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ НА 

ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

На Ваш № И-1355/04.10.2019г. 

КАМАРАТА НА АРХИТЕКТИТЕ  

В БЪЛГАРИЯ 

На Ваш № 238/16.09.2019г. 

ДИРЕКЦИЯТА ЗА НАЦИОНАЛЕН 

СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ 

На Ваш № СТ-309-04-465/25.10.2019г. 

 

Към наши № 92-00-363/26.09.2019г. и № 90-03-1203/07.10.2019г. 

 

ОТНОСНО: Правоспособност на проектантите за изработване на устройствени 

планове 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,  

Във връзка с писмо с изх. № 238/16.09.2019г. на Камарата на архитектите в 

България (КАБ), което е изпратено до кметовете на общини и до Камарата на 

инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), в Министерството на 

регионалното развитие и благоустройството постъпиха писма от КИИП с изх. № 

КИИП-ЦУ-257/20.09.2019г., и от Националното сдружение на общините в Република 

България (НСОРБ) с изх. № И-1355/04.10.2019г. 

В писмото на КИИП се изразява несъгласие с изразеното в писмото на КАБ 

становище относно проектантската правоспособност при изработване на устройствени 

планове. 
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С писмото на НСОРБ се препращат копия от посоченото писмо на КИИП и от 

писмо с изх. № 30/18.09.2019г. на Камарата на инженерите по геодезия (КИГ) и се иска 

становище във връзка със създалото се напрежение сред професионалните 

организации. 

С оглед анализиране на нормативната уредба и на установената 

административна практика е изискано от Дирекцията за национален строителен 

контрол (ДНСК) и е представено становище с изх. № СТ-309-04-465/25.10.2019г., в 

което се потвърждава предходно становище, изразено с писмо с изх. № СТ-309-01-

157/19.02.2014г. на Началника на ДНСК. 

Във връзка с изложеното и предвид създалото се напрежение сред 

професионалните организации, изразявам следното становище: 

Писмо с изх. № 238/16.09.2019г. на КАБ не е постъпвало и не е съгласувано с 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството, а видно от 

постъпилите във връзка с него възражения не е съгласувано и с КИИП и с КИГ. 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството поддържа 

становището на ДНСК, изразено с писмо с изх. № СТ-309-04-465/25.10.2019 г., в което 

са изложени подробни мотиви относно проектантската правоспособност на 

физическите лица с различни специалности, изработващи подробни устройствени 

планове – планове за регулация и планове за застрояване, съобразно нормативните 

разпоредби, свързани с правоспособността на проектантите. 

Процесът на изработване на устройствени планове има комплексен характер и 

включва проучвателни и проектантски дейности, осъществявани от 

мултидисциплинарни екипи, включващи проектанти със съответната техническа 

правоспособност по чл. 229, ал. 1 от Закона за устройство на територията, съобразно 

придобитата им специалност и образователно-квалификационна степен, и притежаващи 

необходимата проектантска правоспособност, придобита при условията и по реда на 

Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Становище с изх. № СТ-309-04-465/25.10.2019 г. на ДНСК. 

 

 

ПЕТЯ АВРАМОВА 

МИНИСТЪР 

 

Формат на електронен подпис: .p7s 

http://www.mrrb.government.bg/
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