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ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ. 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  
„ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ” БОРИНО-ДОСПАТ 

ИНФОРМАЦИОНЕН МАТЕРИАЛ     1          
 

Настоящият материал е насочен към потенциалните кандидати-физически лица, 
юридически лица, ЗП  от територията, във връзка с откритата втора покана за набиране 

на проектни предложения.Дадени са във вид на ВЪПРОС-ОТГОВОР, стъпки за 
разрешаване на отделинте технически казуси, които възникват в етапа на подготовка на 

проектното заявление 

 
1.По коя мярка да кандидатствам за да развия конкурентноспособно земеделие 
или бизнес?  
2.Разясняване на понятията: „допустими кандидати”, „допустими дейности”, 
„допустими разходи, „основателност на разходите” по т.н частни мерките  121, 
123, 311 и 312. 
            По Въпрос 1 

Задължително условие  на което трябва да отговарят кандидатите за финансиране по 
СМР по която и да е мярка е да имат фирма или клон със седалище, или постоянен адрес за 
физическите лица на територия „Високи Западни Родопи” – общини Борино и Доспат.   

Как да се ориентираме по коя мярка да кандидатстваме, когато имаме инвестиционни 
намерения, свързани с подобряване на земеделското ни стопанство или бизнесът ни?  

 
По мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”- могат да кандидатстват  
физически лица – ЗП и ЕТ и/или юридически лица регистрирани по Търговския Закон, които 
задължително са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба №3/1999 
на МЗХ . Кандидатите кандидатстват за инвестиции, които пряко са свързани с 
подобряване   условията на труд и повишаване конкурентно способността на земеделското 
стопанство, за инвестиции свързани със съхранението и обработката на собствена земеделска 
продукция,  както и за инвестиции свързани с опазване на околната среда и привеждането на 
животновъдните стопанства съгласно изискванията на Европейския Съюз.  
 
По мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”  могат да 
кандидатстват ЕТ и юридически лица, регистрирани  по ТЗ, които кандидатстват за 
инвестиции, свързани с подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и 
конкурентно способността на предприятията в хранително-преработвателната и горската 
промишлености, които НЕ СА ПРОИЗВОДИТЕЛИ на суровината, която преработват.  
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По мярка 311 „Разнообразяване към неземеделска дейност”  могат да кандидатстват 
физически лица/ЕТ и юридически лица, регистрирани  по реда на Наредба №3/1999г.,  на 
МЗХ като земеделски производители, чиито приходи от земеделска дейност  са основни за 
кандидата или надвишават 50 % от приходите на стопанството.  Кандидатите търсят 
подпомагане за инвестиции, които не са свързани със земеделската му дейност, а добавят 
стойност  към стопанството му чрез:  
 Развитие на селски туризъм – изграждане на  семейни хотели, къмпинги и съоръжения, 

развитие на туристическите услуги, които предлагат на посетителите възможности за 
спорт и отдих или са насочени към хобита и други дейности за свободното време , 
туристически услуги, свързани с опазване и експониране на места с исторически, 
културен, природен или образователен интерес.  

 Местно занаятчийство: Занаятчийски дейности (включително предоставяне на услуги, 
свързани с участието на посетители  в занаятчийски дейности). 

 Развитие на социални услуги за  населението в селските райони; 
 Преработка и маркетинг на земеделски продукти, които не се подпомагат по мярка 123 

и крайният продукт не е включен в  Приложение І на Договора за създаване на ЕО; 
 Производство и продажба на възобновяеми енергия: 
 
По мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”  могат да 
кандидатстват  
микропредприятия по смисъла на чл.3, ал.3 от Закона за малките и средните предприятия,  
които не са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. 
за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители. Те могат да 
кандидатстват за инвестиции свързани с насърчаване на растежа и създаване на нови работни 
места в неземеделски микропредприятия в селските райони за насърчаване на 
предприемачеството и развитието на интегриран селски туризъм в селските райони. 
Подпомагат се инвестиции и свързани с тях външни услуги по маркетинг и мениджмънт за 
развитие на дейности в неземеделски сектори като производство и продажба на 
възобновяема енергия, производство на био-енергия за посрещане на собствените енергийни 
нужди на микропредприятието и услуги. 
 
        Важно : 
 

При разработването на проекта е необходимо кандидатът  детайлно да се 
запознае с Наредбата на МЗХ по съответната мярка и СМР на МИГ „Високи 

Западни Родопи”, в които подробно са описани условията и редът за 
кандидатстване с проект по СМР. 

 
 

www.borino-dospat.com 
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        1.Кога е необходима смяна на начинът на трайно ползване на 
земеделска земя  ? 

Редът за ползване на земеделските земи е установен в Закона за собствеността 
и ползването на земеделските земи и в Правилника за прилагане на Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи, в Закона за опазване на 
земеделските земи и Правилника за прилагането м,. 

Законовите разпоредби предвиждат процедура по изрично заявяване пред 
компетентния административен орган на намеренията на собствениците/ ползвателите 
на земеделските земи. Постановено е, че собствениците на земеделски земи 
декларират в общинската служба по земеделие по местонахождението на имотите 
формата на стопанисване и начина на трайно ползване на всеки от имотите /чл.69 от 
ППЗСПЗЗ/. Предвидено е ново условие, а именно: в случай че собствениците не 
желаят имотите им или някои от тях да се включват в масиви за ползване, те изрично 
посочват това обстоятелство в декларацията; в противен случай имотите се включват 
в масиви за ползване. От своя страна ползвателите на земеделските земи могат да 
подават в общинската служба по земеделие по местонахождението на имотите 
заявление за участие в споразумение за ползване по чл. 37в ЗСПЗЗ /чл.70 от 
ППЗСПЗЗ/. В заявлението се посочват имотите, ползвани на правно основание 
съгласно регистрираните в общинската служба по земеделие договори, и/или 
документи за собственост, с които ползвателят желае да участва в масиви за ползване 
по споразумение. Декларацията и заявлението са по образец, утвърден от министъра 
на земеделието и храните и се подават в срок до 31 май и важат за следващата 
стопанска година. Предвидена е възможност за промяна в обявените обстоятелства в 
следния смисъл: при промяна на собствеността, формата на стопанисване и начина на 
трайно ползване собствениците и ползвателите подават декларация, съответно 
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заявление; когато новите декларация/ заявление са подадени в срок до 20 юни те се 
вземат предвид при определяне на масивите за ползване за съответната стопанска 
година; когато са подадени след този срок се вземат предвид за следващата стопанска 
година. С новите декларация/ заявление може да се добавят нови имоти, да се 
изключват имоти от предходната декларация/ заявление, да се сочи ново основание на 
ползване на имота и др. 
 

2.Как мога да променя начина на трайно ползване на  земята си? 
 

  Процедурата е описана в чл. 78а. в Правилника за прилагане на закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи.  

Собственикът на земеделска земя или упълномощено от него лице писмено с 
нотариална заверка на подписа може да подаде заявление до общинската служба по земеделие 
за промяна на начина на трайно ползване на имота или на части от него за други земеделски 
нужди.Необходимо е предварително да трасирате границите на парцела. Началникът на 
общинската служба по земеделие назначава комисия в състав: двама представители на 
общинската служба по земеделие и представител на изпълнителя на технически дейности за 
поддържане на картата на възстановената собственост, която съвместно със собственика или 
упълномощеното от него лице извършва проверка на терен и Комисията съставя протокол, в 
който отразява констатирания начин на трайно ползване –НТП на имота. Протоколът на 
комисията се одобрява от началника на общинската служба по земеделие и се съобщава 
собствениците.  
   Когато за землището са одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри, 
установяването на начина на трайно ползване на имота се отразява в кадастралната карта и 
кадастралните регистри. 
  Тази процедура използват собственици на ниви, които искат да ги разделят на части по-
малки от 3 декара. Когато се делят ливади, минималният размер на новообразуваните имоти 
трябва да е 2 декара.  
  Процедурата е приложима, когато искате да превърнете земеделска земя в овощна градина, 
лозе и обратното.   Ако имотът попада в зона по НАТУРА 2000, може да има 
ограничения за промяна на начинът на трайно ползване, което ще уточните в ОСЗГ, която 
действа за вашата територия.В тези случаи се изисква т.н. екооценка от съответните експерти 
от РИОСВ. 

 
 Източник на информацията:   
1.ЗСПЗЗ, ППЗСПЗЗ, ЗОЗЗ, ППЗОЗЗ,ЗУТ  
2. http://www.geoimot.com 

 

        Важно : 
При разработването на проекта е необходимо кандидатът  детайлно да се 

запознае с Наредбата на МЗХ по съответната мярка и СМР на МИГ „Високи 
Западни Родопи”, в които подробно са описани условията и редът за 

кандидатстване с проект по СМР. 
 
 

www.borino-dospat.com 

http://www.geoimot.com/
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Настоящият материал е насочен към потенциалните кандидати- физически лица, 
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3.  КОГА СЕ ИЗИСКВА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА? 
 Оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС 
 Преценка от необходимостта за ОВОС 
 Екологична оценка. Оценка на съвместимост 

  
Според Закона за Опазване на Околната Среда (ЗООС), някои Инвестиционни Предложение 
подлежат на: 

1. Преценка за необходимостта от извършване на Оценка на Въздействието върху 
Околната Среда; 

2. Процедура по извършване на Оценка на Въздействието върху Околната Среда; 
3. Процедура по Екологична Оценка; 
4. Процедура по Оценка на съвместимост. 

 
Всяко едно Инвестиционно Предложение подлежи на съгласуваност пред съответната 
институция, отбелязвайки, че Възложителите на ИП са задължени да информират 
компетентните органи за своите инвестиционни намерения. Във връзка с това бихме желали да 
Ви запознаем с някои процедури. 
 
Екологичната оценка (ЕО) и Оценка на Въздействие върху Околната Среда (ОВОС) се 
извършват на планове, програми и Инвестиционни предложение, които при реализирането на 
дейността си биха причинили значителни въздействия върху околната среда. 
  
Екологичната оценка се извършва на планове и програми, които са в процес на изготвяне и/или 
на утвърдени от централни и териториални органи на изпълнителната власт, органи на 
местното самоуправление и Народното събрание. ЕО на планове и програми се извършва 
едновременно с изготвянето им, предвид целите и териториалният обхват, с цел да се 
идентифицират, опишат и оценят възможните въздействия от прилагането дейности на ИП.  
В Закона за Опазване на Околната Среда (ЗООС) са разписани дейности - ИП, подлежащи на 
Оценка на Въздействието върху Околната Среда (ОВОС), съгласно Приложение 1 и 2 от ЗООС. 
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Инвестиционни Предложения с цел реализиране на строителство, дейности и технологии, 
попадащи в Приложение 1 от ЗООС, подлежат на процедура по Оценка на Въздействие върху 
Околната Среда (ОВОС). В този случай, Инвеститорът трябва да предостави пред 
компетентните органи Доклад за ОВОС, който доклад се изготвя от екип от експерти с 
ръководител, притежаващи съответните компетенции и умения за изготвяне на ОВОС. 
 
Инвестиционните Предложение попадащи в Приложение 2 от ЗООС, подлежат на процедура 
преценка за необходимостта от ОВОС, с цел определяне до каква степен на значимост ще бъде 
въздействието върху околната среда при реализиране на ИП. Като за целта, Инвеститорът е 
необходимо да предостави допълнителна информация по ИП. Необходимостта от извършване 
на ОВОС за всеки един конкретен случай се преценява и възлага от Органите за Управление на 
Околна Среда - Министърът на МОСВ или от Директора на РИОСВ. Възлагането за 
изпълнение на процедура по ОВОС е въз основа на преценка от подадената информацията и 
характеристика на ИП - описание на предлаганите дейности, технологии, ресурс, капацитет, 
съвместимост с други предложения, спрямо природните ресурси и генерираните отпадъци, 
увреждането и замърсяването на околната среда и водните обекти, местоположението, 
чувствителността и уязвимостта на средата и нейни потенциални въздействия и други фактори. 
 
Закони и наредби:  
 Закона за опазване на околната среда - ЗООС  
Закон за биологичното разнообразие -   ЗБР  
Закон за защитените територии -            ЗЗТ  
 
 
Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда 
на инвестиционни предложения, дейности и технологии - Наредба ОВОС  
Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта - Наредбата за ОС 
ОВОС  се извършва задължително на инвестиционни предложения за строителство, дейности и 
технологии съгласно Приложение № 1 на ЗООС, както и за техните изменения или разширения 

, при чието осъществяване са възможни значителни въздействия върху околната среда. 
Необходимостта от извършване на ОВОС се преценява на инвестиционни предложения за ново 
строителство, дейности и технологии съгласно Приложение №2 на ЗООС, както и за всяко 
тяхно разширение или изменение, ако се очаква то да доведе до значително отрицателно 
въздействие върху околната среда.  
 
 
Процес на ОВОС 
Етапите от процеса на ОВОС са: 
уведомяване на компетентните органи и засегнатото население; 
преценяване на необходимостта от ОВОС; 
извършване на консултации; определяне на обхвата, съдържанието и формата на доклада за 
ОВОС; 
оценяване качеството на доклада за ОВОС; 
организиране на обществено обсъждане на доклада за ОВОС; 
вземане на решение по ОВОС; 
осъществяване на контрол по изпълнението на условията от решението по ОВОС; 
презаверяване на решение по ОВОС, загубило правно действие. 

етапи пояснения 

http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135458102
http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135456926
http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2134445060
http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135464783
http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135464783
http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135563503
http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135563503
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ПОДГОТОВКА 
ИНВЕСТИЦИОННО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Възложителят осигурява задание за проектиране или прединвестиционно 
проучване в зависимост от намеренията си. 

УВЕДОМЯВАНЕ НА 
КОМПЕТЕНТНИЯ 
ОРГАН ПО ОКОЛНА 
СРЕДА И 
ЗАСЕГНАТОТО 
НАСЕЛЕНИЕ 

Осигурява се от възложителя, като уведомяването трябва да е писмено. 
Компетентните органи по околна среда са МОСВ и РИОСВ. 

ПРЕЦЕНЯВАНЕ 
(SCREENING) 

Извършва се от компетентния орган по околна среда за всеки конкретен 
случай, като: 
за инвестиционно предложение в Приложение № 1 на ЗООС се изисква 
задължителното извършване на ОВОС; 
за инвестиционно предложение в Приложение № 2 на ЗООС се преценява 
необходимостта от ОВОС, случай по случай и съобразно критерии. 
за инвестиционно предложение извън Приложения № 1 и 2 на ЗООС, но 
засягащо елементи от Националната екологична мрежа се преценява 
необходимостта от ОВОС, случай по случай и съобразно критерии. 
За случаите на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, 
компетентният орган по околна среда издава мотивирано решение: 
за извършване на ОВОС; 
да не се извършва ОВОС. 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 
ОБХВАТА НА 
ОЦЕНКАТА (SCOPING) 

Изработването на заданието за обхвата на ОВОС се осигурява от 
възложителя, както и провеждането на консултации с компетентния орган по 
околна среда, специализирани ведомства, включително и поделенията на 
Министерството на здравеопазването и засегнатата общественост. 
Възложителят изготвя справка за резултатите от проведените консултации и 
за мотивите за приетите и неприетите препоръки и бележки. Информацията, 
получена при консултациите се използва при изготвянето на заданието. 
Възложителят задължително провежда консултации по изработеното задание 
с компетентния орган по околна среда. 

ИЗГОТВЯНЕ НА 
ДОКЛАДА ЗА ОВОС 

Възлага се от възложителя на колектив от експерти с ръководител. Изготвя се 
съобразно заданието и при ползване на актуални данни, съвременни познания 
и методи на оценка. В случай, че преди това е била проведена процедура по 
Екологична оценка на планове и/или програми, се вземат под внимание 
събраната информация, направените анализи при изготвянето на 
Екологичната оценка, както и становището на компетентния орган по нея. 

ОЦЕНЯВАНЕНА 
КАЧЕСТВОТО НА 
ДОКЛАДА ЗА ОВОС 

Възложителят представя изготвения доклад пред компетентния орган по 
околна среда за оценка на качеството му. Компетентният орган оценява 
качеството по степенна система, в резултат от която: 
при положителна оценка се пристъпва към организиране на обществено 
обсъждане от страна на Възложителя; 
при отрицателна оценка връща доклада за допълване/преработване, като дава 
конкретни указания за това. 

ОБЩЕСТВЕНО 
ОБСЪЖДАНЕ НА 
ДОКЛАДА ЗА ОВОС 

Възложителят предоставя копия от доклада на засегнатите 
общини/кметства/райони, посочени от компетентния орган по околна среда и 
съвместно с тях организира среща за обществено обсъждане, за което 
уведомява интересуващите се чрез средствата за масово осведомяване. 
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Нормативна база 
ЗАКОН за опазване на околната среда (Обн., ДВ, бр. 91/ 2002 г.; посл. изм. и доп., бр. 82/2012 
г.); 
НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда 
(Приета с ПМС № 59 от 7.03.2003 г.) (Загл. изм., ДВ, бр. 3 от 2006 г.) (Обн., ДВ,бр. 25/2003 г.; 
посл. изм. и доп., бр.94/2012 г.) 
 
 
 
Извадки: 
Чл. 92. Оценка на въздействието върху околната среда задължително се извършва на: 
1. инвестиционните предложения за строителство, дейности и технологии съгласно  
ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1; 
2. (доп. - ДВ, бр. 47 от 2009 г., в сила от 23.06.2009 г.) инвестиционните предложения за 
строителство, дейности и технологии с трансгранично въздействие върху околната среда 
съгласно приложение № 1 към чл. 2 от Конвенцията по оценка на въздействието върху 
околната среда в трансграничен контекст, съставена в Еспо (Финландия) на 25 февруари 1991 
г., ратифицирана със закон (ДВ, бр. 28 от 1995 г.) (обн., ДВ, бр. 86 от 1999 г.; попр., бр. 89 от 
1999 г.). 
 
Чл. 93. (1) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2009 г., в сила от 23.06.2009 г.) 
Необходимостта от извършване на ОВОС се преценява за: 
1. инвестиционни предложения съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2; 
2. всяко разширение или изменение на инвестиционни предложения съгласно приложение № 2, 
които вече са одобрени или са в процес на одобряване, изпълнени са или са в процес на 
изпълнение, ако това разширение или изменение може да доведе до значително отрицателно 
въздействие върху околната среда; 
3. всяко разширение или изменение на инвестиционни предложения съгласно приложение № 
1 към този закон и приложение № 1 към чл. 2 от Конвенцията по оценка на въздействието 
върху околната среда в трансграничен контекст, които вече са одобрени или са в процес на 
одобряване, изпълнени са или са в процес на изпълнение, ако това разширение или изменение 
може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда; 

Общините/кметствата/районите, компетентните органи по околна среда и 
възложителят осигуряват достъп до доклада за ОВОС на всички 
интересуващи се най-малко 1 месец преди датата на срещата. Възложителят 
представя пред компетентния орган по околна среда становище по 
предложенията, препоръките, мненията и възраженията в резултат от 
общественото обсъждане. При постъпили предложения за други възможни 
начини за осъществяване на инвестиционното предложение Възложителят по 
своя преценка може да възложи допълнение към доклада и да организира 
ново обществено обсъждане. 

ВЗЕМАНЕ НА 
РЕШЕНИЕ ПО ОВОС 

Решението по ОВОС се взема от компетентния орган по околна среда въз 
основа на доклада за ОВОС и приложенията към него, документацията и 
становищата, получени в хода на процедурата, резултатите от общественото 
обсъждане и решение на съответния Експертен екологичен съвет.  С 
Решението може да бъде: 
одобрено осъществяването на инвестиционното предложение; 
неодобрено осъществяването на инвестиционното предложение. 

http://www.ekoekspert.com/content/download/651/2791/version/3/file/ZOOS_012013.doc
http://www.ekoekspert.com/content/download/651/2791/version/3/file/ZOOS_012013.doc
http://www.ekoekspert.com/content/download/1211/4463/version/3/file/N_OVOS_012013.doc
http://www.ekoekspert.com/content/download/1211/4463/version/3/file/N_OVOS_012013.doc
http://www.ekoekspert.com/content/download/1211/4463/version/3/file/N_OVOS_012013.doc
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4. инвестиционни предложения съгласно приложение № 1, разработени изключително или 
предимно за развитие и изпитване на нови методи или продукти и които няма да действат 
повече от две години; 
5. (отм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) 
(2) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) Министърът на околната среда и водите 
преценява необходимостта от извършване на ОВОС за всеки конкретен случай съобразно 
критериите по ал. 4 и се произнася с мотивирано решение за: 
1. случаите по ал. 1, т. 4; 
2. всички случаи на предположения за значително въздействие върху околната среда на 
територията на друга държава или държави; 
3. инвестиционни предложения, техни разширения или изменения, които са разположени на 
или засягат пряко територия на резервати, национални паркове и поддържани резервати - 
защитени територии по реда на Закона за защитените територии; 
4. инвестиционни предложения, техни разширения или изменения, които са определени като 
обекти с национално значение с акт на Министерския съвет. 
(3) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) Необходимостта от извършване на 
ОВОС по ал. 1, т. 1 - 3 се преценява от директора на съответната РИОСВ за всеки конкретен 
случай и съобразно критериите по ал. 4, който се произнася с мотивирано решение. 
(4) Необходимостта от извършване на ОВОС по ал. 1 се преценява въз основа на: 
1. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) характеристиките на предлаганото строителство, дейности и 
технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други 
предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт 
на околната среда, както и риск от инциденти; 
2. местоположението, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на 
земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната 
способност на природните ресурси в района; 
3. способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда на: 
а) защитените със закон територии и местообитанията; 
б) планинските и гористите местности; 
в) влажните и крайбрежните зони; 
г) (изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) районите, в които нормите за качество на околната среда са 
нарушени; 
д) силно урбанизираните територии; 
е) (изм. - ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г.) защитените територии на единични и 
групови културни ценности, определени по реда на Закона за културното наследство; 
ж) териториите и/или зоните и обектите със специфичен санитарен статут или подлежащи на 
здравна защита; 
4. характеристиките на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато население, 
включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, 
продължителност, честота и обратимост; 
5. обществения интерес към предложението за строителство, дейности и технологии. 
(5) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) Органите по ал. 2 и 3 се произнасят по необходимостта от 
извършване на ОВОС в срок един месец от внасяне на искането от възложителя на 
предложението по чл. 81, ал. 1, т. 2, като публично обявяват мотивите за своята преценка. 
(6) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) При промяна на възложителя, на 
параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е 
било издадено решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият 
възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда. 
(7) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г.) Решение, с което е преценено да не се 
извършва ОВОС, губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е 
започнало осъществяването на инвестиционното предложение, което се установява с проверка 
на контролните органи по околната среда. 
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Чл. 92. Оценка на въздействието върху околната среда задължително се извършва на: 
1. инвестиционните предложения за строителство, дейности и технологии съгласноприложение 
№ 1; 
 
Приложение № 1 към чл. 92, т. 1 
 
(Изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 
24.04.2012 г.) 
 
Инвестиционни предложения: 
1. Рафинерии за суров нефт (с изключение на производството само на смазочни материали от 
суров нефт) и инсталации за газификация и втечняване на 500 и повече от 500 тона на 
денонощие въглища или битуминозни шисти. 
2.1. Топлоелектрически централи и други горивни инсталации с номинална входяща топлинна 
мощност 50 MW или повече, и 
2.2. Ядрени електроцентрали и други ядрени реактори, включително демонтаж или извеждане 
от експлоатация на такива централи и реактори, с изключение на инсталации за производство и 
преработване на делящите се или обогатени материали, чиято максимална мощност не 
надвишава 1 киловат непрекъснато топлинно натоварване. 
3.1. Инсталации за преработване на отработено ядрено гориво. 
3.2. Инсталации, предназначени: 
а) за производство или обогатяване на ядрено гориво; 
б) за обработване на отработено ядрено гориво или отпадъци с висока степен на 
радиоактивност; 
в) за окончателно погребване на отработено ядрено гориво; 
г) единствено за окончателно погребване на радиоактивни отпадъци; 
д) единствено за съхраняване, планирано за повече от 10 г., на отработено ядрено гориво или 
радиоактивни отпадъци на площадка, различна от тази, на която са произведени. 
4. Интегрирано предприятие за производство на чугун и стомана (първично или вторично 
топене), включително непрекъснато леене. 
5. Леярни за черни метали с производствен капацитет над 20 т на денонощие. 
6. Инсталации за обработване на черни метали: 
а) станове за горещо валцуване с капацитет над 20 т необработена стомана за час; 
б) ковашки цехове с преси, чиято енергия превишава 50 килоджаула на преса, където 
използваната топлинна мощност превишава 20 MW; 
в) защитни покрития от разтопен метал с консумация над 2 т необработена стомана за час. 
7. Инсталации за: 
а) производство на цветни необработени метали от руди, концентрати или отпадъци от метали 
чрез металургични, химични или електролитни процеси; 
б) топене, включително сплавяване на цветни метали, с капацитет на топене над 4 т на 
денонощие за олово и кадмий или 20 т на денонощие за всички останали метали. 
8. Инсталации за повърхностна обработка на метали и пластмаси чрез електролитни или 
химични процеси, при които обемът на ваните за обработка е над 30 м3. 
9. Инсталации за добив и преработка на азбест и за производство на продукти, съдържащи 
азбест: 
а) за азбестоциментовите продукти с годишно производство над 20 000 т крайна продукция; 
б) за фрикционни материали с годишно производство повече от 50 т крайна продукция; 
в) за други производства, използващи азбест над 200 т годишно. 
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10. Интегрирани химически инсталации за производство в промишлен мащаб на химични 
вещества, използващи процеси на химично превръщане, където отделните инсталации са 
функционално свързани и които са: 
а) за производство на основни органични химични вещества; 
б) за производство на основни неорганични химични вещества; 
в) за производство на фосфорни, азотни и калиеви торове (еднокомпонентни и сложни торове); 
г) за производство на основни вещества за растителна защита и биоциди; 
д) за производство на основни фармацевтични продукти с използване на химически или 
биологични процеси; 
е) за производство на взривни вещества; 
ж) за производство на белтъчни фуражни добавки, ензими и други белтъчни вещества с 
използване на химично или биологично превръщане в производствения процес. 
11. Промишлени предприятия за производство на: 
a) целулозна каша от дървесина или други подобни влакнести материали; 
б) хартия и картон с производствен капацитет над 20 т на денонощие. 
12. Инсталации за производство на циментен клинкер в ротационни пещи с производствен 
капацитет над 500 т на денонощие или за вар в ротационни пещи с капацитет над 50 т на 
денонощие или в други пещи с производствен капацитет над 50 т на денонощие. 
13. Инсталации за производство на стъкло, включително стъклени влакна, с топилен капацитет 
над 20 т на денонощие. 
14. Инсталации за разтопяване на минерални вещества, включително за производство на 
минерални влакна, с топилен капацитет над 20 т на денонощие. 
15. Инсталации за изработване на керамични продукти чрез изпичане, по-конкретно покривни 
керемиди, тухли, огнеупорни тухли, плочи, каменинови или порцеланови изделия, с 
производствен капацитет над 75 т на денонощие и/или с капацитет на пещта за изпичане над 4 
м3 и с плътност на подреждане за една пещ над 300 кг/м3. 
16. Инсталации за предварителна обработка (дейности, като измиване, избелване, 
мерцеризиране) или багрене на влакна и/или текстил с капацитет над 10 т на денонощие. 
17. Инсталации за дъбене на необработени и сурови кожи при капацитет над 12 т на денонощие 
готова продукция. 
18. Инсталации за повърхностно третиране на вещества. Инсталации за повърхностно 
третиране на вещества, предмети или продукти с използване на органични разтворители, по-
конкретно за апретиране, щамповане, грундиране, обезмасляване, придаване на 
водонепромокаемост, оразмеряване, боядисване, почистване или импрегниране, с консумация 
на органични разтворители над 150 кг на час или над 200 т годишно. 
19.1. Кланици с производствен капацитет над 50 т трупно месо за денонощие. 
19.2. Инсталации за обработване и преработване на суровини с цел производство на хранителни 
продукти от: 
а) животински суровини (без мляко) с производствен капацитет над 75 т готова продукция на 
денонощие; 
б) зеленчукови суровини с производствен капацитет над 300 т на денонощие готова продукция 
(средна стойност за тримесечие). 
19.3. Обработване и преработване на мляко с количество на постъпващо мляко над 200 т на 
денонощие (средна стойност за година). 
20. Инсталации за обезвреждане или оползотворяване на животински трупове и животински 
отпадъци с капацитет над 10 т на денонощие. 
21. Ферми за интензивно отглеждане на птици и свине с повече от: 
a) 40 000 места за отглеждане на бройлери, 40 000 места за кокошки носачки; 
б) 2000 места за отглеждане на свине за угояване (над 30 кг), или 
в) 750 места за свине майки. 
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22.1. Строителство на железопътни магистрали и железопътни линии I категория (линии за 
железопътен трафик на големи разстояния) и на летища с дължина на основната писта 2100 м и 
повече. 
22.2. Строителство на автомагистрали и пътища I клас. 
22.3. Строителство на нов път с четири или повече платна или изместване на трасе и/или 
разширение на съществуващ път с две или по-малко платна до четири или повече платна, 
когато новият път, изместването на трасе и/или разширението на съществуващия път е с 10 и 
повече км непрекъсната дължина. 
23.1. Вътрешни водни пътища и пристанища, обслужващи корабите по вътрешните водни 
пътища, които позволяват преминаване на кораби с водоизместване над 1350 т. 
23.2. Търговски пристанища, терминали за товарене и разтоварване, свързани със сушата, и 
пристанища за обществен транспорт (с изключение на терминали за фериботи), които могат да 
приемат кораби с водоизместване над 1350 т. 
24. Инсталации за обезвреждане на опасни отпадъци чрез изгаряне, химично третиране или 
депониране по смисъла на Закона за управление на отпадъците. 
25. Инсталации с капацитет над 100 т за денонощие за обезвреждане на неопасни отпадъци чрез 
изгаряне или химично третиране по смисъла на Закона за управление на отпадъците. 
26. Добив на подземни води или изкуствено подхранване на подземните води с годишен обем 
на добиваната вода или вода за подхранване 10 млн. м3 или повече. 
27.1. Дейности за прехвърляне на водни ресурси между речни басейни за задоволяване на 
недостига при водопотреблението, когато обемът на прехвърлената вода е повече от 100 млн. 
м3 годишно. 
27.2. Във всички останали случаи дейности за прехвърляне на водни маси между речни 
басейни, където средногодишният (осреднено за много години) отток на басейна, от който се 
прехвърля вода, е над 2000 млн. м3 годишно. 
В случаите по т. 27.1 и 27.2 прехвърлянето на вода за питейни нужди по тръбопроводи се 
изключва. 
28. Пречиствателни станции за отпадъчни води с капацитет над 150 000 еквивалентни жители. 
29. Добив на нефт или природен газ за търговски цели при количества над 500 т на денонощие 
за нефт или над 500 000 м3 на денонощие за природен газ. 
29.1. Сондажи за проучване и добив на неконвенционални въглеводороди, в т.ч. шистов газ. 
30. Язовири или други съоръжения, предназначени за постоянно задържане или съхраняване на 
вода, където новото или допълнителното количество вода, което се задържа или съхранява, е 
над 10 млн. м3. 
31. Тръбопроводи с диаметър повече от 800 мм и с дължина повече от 40 км: 
а) за транспортиране на газ, нефт, химични вещества и смеси; 
б) за транспортиране на потоци от въглероден диоксид (CO2) с цел съхранение в геоложки 
формации, включително свързаните с тях компресорни станции. 
32. Съоръжения за съхраняване на 200 000 т или повече нефт, нефтопродукти или химични 
продукти. 
33. Строителство на надземни електропроводи с напрежение 220 kV и повече и с дължина над 
15 км. 
34. Открит добив в кариери и рудници на суровини при площ над 25 хектара или добив на торф 
с площ над 150 хектара. 
35. Туризъм и отдих: 
а) ваканционни селища, хотелски комплекси извън урбанизирани територии с обща площ над 
10 дка и съоръжения към тях; 
б) ски писти, ски влекове, лифтове с обща дължина над 1000 м и съоръжения към тях; 
в) спортни или рекреационни комплекси извън урбанизирани територии с обща площ над 20 
дка. 



     
 „        Сдружение „Местна Инициативна Група Високи Западни Родопи ”,  

  Договор № РД 50-91/13.06.2012г., 
  4831 гр.Доспат, ул. „Орфей“ № 12, 

  E-mail: mig_vzr@borino-dospat.com, web: www.borino-dospat.com  

36. Инсталации за улавяне на потоци от CO2 с цел съхранение в геоложки формации от 
инсталации, обхванати от това приложение, или когато общото годишно количество уловен 
CO2 е равно на или надвишава 1,5 мегатона. 
37. Места за съхранение на СО2 в геоложки формации. 
38. Всяко изменение или разширение на инвестиционно предложение, включено в 
приложението, когато това изменение или разширение самостоятелно достига критериите, ако 
има такива, посочени в приложението. 
 
 
Чл. 93. (1) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2009 г., в сила от 23.06.2009 г.) 
Необходимостта от извършване на ОВОС се преценява за: 
1. инвестиционни предложения съгласно приложение № 2; 
2. всяко разширение или изменение на инвестиционни предложения съгласно приложение № 2, 
които вече са одобрени или са в процес на одобряване, изпълнени са или са в процес на 
изпълнение, ако това разширение или изменение може да доведе до значително отрицателно 
въздействие върху околната среда; 
 
Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 
 
(Изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) 
 
 
 
Инвестиционни предложения 
  
1. Селско, горско и водно стопанство: 
а) комасация на селскостопански земи; 
б) използване на необработваеми или полупустеещи земи за интензивни селскостопански цели; 
в) мелиоративни дейности в селското стопанство, включително напояване и пресушаване на земи; 
г) първично залесяване и обезлесяване с цел промяна на предназначението на земята; 
д) интензивно животновъдство (инвестиционни предложения, невключени в приложение № 1); 
е) интензивно развъждане на риба; 
ж) пресушаване на земи от морето; 
з) (отм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) 
2. Минно дело: 
а) кариери, открити рудници и добив на торф (невключени в приложение № 1); 
б) (изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) мини с подземен добив; 
в) (изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изземване на инертни материали от реки, езера 
или море чрез драгиране; 
г) (изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) дълбоки сондажи, в т.ч.: 
- геотермални 
- за съхраняване на ядрени отпадъци 
- за водоснабдяване, 
с изключение на тези за изследване на стабилността на геоложката основа; 
д) добив на въглища, нефт, природен газ, руди и битуминозни шисти; 
е) (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) всички проучвателни сондажи за нефт и газ. 
3. Енергийно стопанство: 
а) промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода (невключени в 
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приложение № 1); 
б) промишлени съоръжения за пренос на газ, пара и топла вода, пренос на електроенергия по 
надземни кабели (невключени в приложение № 1); 
в) съоръжения за надземно складиране на природен газ; 
г) съоръжения за подземно складиране на горими газове; 
д) съоръжения за надземно складиране на горива; 
е) промишлено брикетиране на въглища; 
ж) инсталации за преработка и съхраняване на радиоактивни отпадъци (невключени в приложение № 
1); 
з) водноелектрически централи; 
и) съоръжения за производство на електроенергия посредством силата на вятъра; 
к) (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) инсталации за улавяне на потоци от CO2 с цел 
съхранение в геоложки формации от инсталации, които не са обхванати от приложение № 1. 
4. Производство и преработка на метали: 
а) инсталации за производство на чугун и стомана (първично и вторично топене), включително 
непрекъснато леене (невключени в приложение № 1); 
б) инсталации за преработка на черни метали (невключени в приложение № 1): 
- горещо валцуване; 
- ковашко пресоване; 
- защитни покрития от разтопен метал; 
в) леярни за черни метали (невключени в приложение № 1); 
г) инсталации за топене на цветни метали, включително производство на сплави (с изключение на 
благородните метали), изтегляне, формоване и валцуване на изделия от цветни метали и сплави 
(невключени в приложение № 1); 
д) инсталации за повърхностна обработка на метали и пластмаси чрез електролитни или химични 
процеси (невключени в приложение № 1); 
е) производство и монтаж на моторни превозни средства и производство на автомобилни двигатели; 
ж) корабостроителници; 
з) производство и ремонт на самолети; 
и) производство на жп съоръжения; 
к) земни работи, извършвани с взривни вещества; 
л) инсталации за пържене и агломерация на руди. 
5. Производство на продукти от нерудни минерални суровини: 
а) коксови пещи (суха дестилация на въглища); 
б) инсталации за производство на цимент (невключени в приложение № 1); 
в) инсталации за производство на азбест и азбестови изделия (невключени в приложение № 1); 
г) инсталации за производство на стъкло и стъклени влакна (невключени в приложение № 1); 
д) инсталации за топене на минерални вещества, включително производство на минерални влакна 
(невключени в приложение № 1); 
е) инсталации за производство на керамични изделия чрез печене, в т.ч. керемиди, тухли, огнеупорни 
тухли, плочи, керамични и порцеланови съдове (невключени в приложение № 1). 
6. Инсталации в химическата промишленост (невключени в приложение № 1): 
а) (изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) обработка на междинни продукти и 
производство на химични вещества и смеси; 
б) инсталации за производство на пестициди и фармацевтични продукти, бои и лакове, еластомери и 
пероксиди; 
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в) съоръжения за съхраняване на нефт, нефтопродукти и химически вещества. 
7. Предприятия в хранителната промишленост (невключени в приложение № 1): 
а) производство на растителни и животински масла и мазнини; 
б) консервиране на растителни и животински продукти; 
в) производство на млечни продукти; 
г) производство на бира и малц; 
д) производство на захарни изделия и сиропи; 
е) кланици; 
ж) промишлено производство на нишесте; 
з) производство на рибно брашно и рибно масло; 
и) производство на захар. 
8. Текстилна, кожарска, дървообработваща и хартиена промишленост: 
а) промишлени инсталации за производство на хартия и картон (невключени в приложение № 1); 
б) (изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) инсталации за предварителна обработка 
(операции като пране, избелване, мерсеризиране и т.н.) или боядисване на влакна или текстил 
(невключени в приложение № 1); 
в) обработка (дъбене) на кожи (невключени в приложение № 1); 
г) инсталации за производство и преработване на целулоза. 
9. Каучукова промишленост. Производство и преработка на продукти на базата на еластомери. 
10. Инфраструктурни инвестиционни предложения: 
а) индустриални зони; 
б) обекти с обществено предназначение, включително строителство на търговски центрове и 
паркинги; 
в) строителство на жп линии и съоръжения за комбиниран превоз и смесени терминали (невключени в 
приложение № 1); 
г) строителство на летища (невключени в приложение № 1); 
д) строителство на пътища (невключени в приложение № 1); 
е) (изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) строителство на пристанища, пристанищни 
съоръжения, включително рибарски пристанища (невключени в приложение № 1); 
ж) строителство на вътрешни водни пътища, изграждане на канали и аварийни съоръжения срещу 
наводнения; 
з) язовири и други съоръжения за събиране и съхраняване на вода за продължително време 
(невключени в приложение № 1); 
и) трамвайни трасета, подземни и надземни железници, висящи линии за превоз изключително или 
главно на пътници; 
к) (изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) нефтопроводи и газопроводи и свързани с тях 
инсталации, както и тръбопроводи за пренос на потоци от CO2 с цел съхранение в геоложки 
формации (невключени в приложение № 1); 
л) аквадукти за далечен пренос; 
м) крайбрежна дейност за борба с ерозията и крайбрежни съоръжения, които водят до изменение на 
бреговата линия, като изграждане на диги, вълноломи и други защитни съоръжения, с изключение на 
ремонт и реконструкция на тези съоръжения; 
н) (изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) добив на подземни води и изкуствено 
подхранване на подземни води (невключени в приложение № 1); 
о) проекти за прехвърляне на водни ресурси между речни басейни (невключени в приложение № 1). 
11. Други инвестиционни предложения: 
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а) постоянни състезателни писти и писти за изпитване на моторни превозни средства; 
б) инсталации и депа за обезвреждане на отпадъци (невключени в приложение № 1); 
в) пречиствателни станции за отпадъчни води (невключени в приложение № 1); 
г) депа за утайки от пречиствателни станции; 
д) съхраняване на метален скрап, включително скрап от моторни превозни средства; 
е) съоръжения за изпитване на двигатели, турбини или реактори; 
ж) производство на изкуствени минерални влакна (невключени в приложение № 1); 
з) съоръжения за обезвреждане или унищожаване на взривни вещества; 
и) инсталации за обезвреждане или оползотворяване на животински трупове и животински отпадъци 
(невключени в приложение № 1); 
к) цехове за разфасовка на продукти за растителна защита; 
л) складове за съхранение на продукти за растителна защита. 
12. Туризъм и отдих: 
а) (изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) ски писти, ски влекове, лифтове и съоръжения 
към тях; 
б) морски съоръжения; 
в) ваканционни селища, хотелски комплекси извън урбанизирани територии и съпътстващи дейности 
(невключени в приложение № 1); 
г) постоянни къмпинги и места за паркиране на каравани; 
д) паркове със специално предназначение; 
е) (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) спортни и/или рекреационни комплекси извън 
урбанизирани територии. 
  
 
 
 

      Важно : 
 

При разработването на проекта е необходимо кандидатът  детайлно да се 
запознае с Наредбата на МЗХ по съответната мярка и СМР на МИГ „Високи 

Западни Родопи”, в които подробно са описани условията и редът за 
кандидатстване с проект по СМР. 

 
 

www.borino-dospat.com 
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ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ. 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  
„ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ” БОРИНО-ДОСПАТ 

 

ИНФОРМАЦИОНЕН МАТЕРИАЛ     4          
 

Настоящият материал е насочен към потенциалните кандидати-физически лица, 
юридически лица, ЗП  от територията, във връзка с откритата втора покана за набиране 

на проектни предложения.Дадени са във вид на ВЪПРОС-ОТГОВОР, стъпки за 
разрешаване на отделинте технически казуси, които възникват в етапа на подготовка на 

проектното заявление 

 

4. В кои случаи се изисква разрешение за водоползване от БДУВ 
/Басейнова дирекция за управление на водите/? 

 
Териториален обхват: Района на управление на Басейнова дирекция Източнобеломорски 
район – гр.Пловдив включва водосборните области на реките Марица, Тунджа, Арда и 
Бяла. В административно отношение обхваща териториите на областите Пловдив, Стара 
Загора, Ямбол, Хасково и Кърджали, както и части от областите София - област, 
Пазарджик, Смолян, Сливен и Бургас  

I. Функции на Басейнова дирекция - Пловдив  

Басейновата дирекция е държавена администрация към Министерството на околната среда 
и водите, която подпомага директора на басейновата дирекция при осъществяване на 
правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейности по 
административното обслужване на гражданите и юредическите лица.  
Директорът на Басейновата дирекция:  
1. установява границите на водите и водните обекти - публична държавна собственост, 
съвместно с техническите служби и службите по геодезия, картография и кадастър на 
общините;  
2. разработва плана за управление на речния басейн;  
3. издава разрешителните по този закон;  
4. планира и участва в провеждането на мониторинга на водите, обобщава и анализира 
данните, включително:  
а) на валежите и на нивата на повърхностните и подземните води;  
б) за химичното и екологичното състояние на водите;  
в) на отпадъчните води;  
5. поддържа специализирани бази данни, карти, регистри и информационна система за 
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водите и води регистрите по чл. 182, ал. 1, т. 1;  
6. събира таксите за разрешителните, които издава;  
7. разработва програми от мерки за подобряване, опазване и поддържане състоянието на 
водите;  
8. определя повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, 
съгласувано с директорите на регионалните инспекции по опазване и контрол на 
общественото здраве;  
9. определя водите за обитаване от риби и черупкови организми;  
10. стопанисва водите - изключителна държавна собственост, които не са предоставени на 
концесия;  
11. стопанисва пунктовете и станциите за мониторинг на водите, включително за 
наблюдение и прогнози на рисковите фактори, които могат да предизвикат вредно 
въздействие на водите;  
12. определя санитарно-охранителните зони около съоръженията за питейно-битово 
водоснабдяване, без тези по чл. 151, ал. 2, т. 2, буква "у";  
13. утвърждава експлоатационните ресурси на подземните водни тела, с изключение на 
находищата на минерални води;  
14. съставя водните баланси, с изключение на балансите на находищата на минерални 
води;  
15. провежда общественото обсъждане на плановете за управление на речните басейни;  
16. пломбира водомерите за отчитане на използваните водни количества от подземни води 
и проверява показанията им, както и показанията на измервателните устройства за 
повърхностните води и за съоръженията за заустване на отпадъчни води;  
17. издава периодичен бюлетин за състоянието на водите;  
18. създава и поддържа база данни за извършения от басейновата дирекция контрол и 
контрола, извършен по този закон от други лица, оправомощени от министъра на околната 
среда и водите;  
19. организира приемането на изградените водовземни съоръжения за подземни води;  
20.осъществява сътрудничество с компетентните органи за басейново управление на други 
държави по отношение на управлението на водите в международни райони за басейново 
управление. 

II. Обхват на контролната дейност 

1. контрол на състоянието и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения; 
2. контрол на извършваните дейности в речните легла; 
3. контрол на състоянието и правилната експлоатация на водовземните съоръжения, 
съоръженията за използване на повърхностните и подземните води и съоръженията за 
измерване на водните количества; 
4. контрол на изпълнението на условията на издадените разрешителни по Закона за водите с 
изключение на разрешителните за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води; 
5. контрол на количеството и качеството на водите; 
6. контрол на поддържането на минимално допустимия отток в реките; 
7. контрол на собствения мониторинг на водите; 
8. контрол на изпълнението на задълженията за заплащане на таксите по Закона за водите; 
9. контрол на спазването на забраните и ограниченията в границите на санитарно-
охранителните зони; 
10. пломбиране водомерите за отчитане на използваните водни количества от подземни 
води, както и показанията на измервателните устройства за повърхностни води и за 
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съоръженията за заустване на отпадъчни води; 
11. създаване и поддържане на база данни за извършения от басейновата дирекция контрол; 
12. контрол на сигнали и жалби относно нарушения на Закона за водите; 
13. контрол на условия и изисквания в издадени от министъра разрешителни по Закона за 
водите, решения по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и разрешителни 
за предотвратяване, ограничаване и контрол на замърсяването, когато за контрол е 
оправомощен директорът;  
14. подготовка за представяне на министъра на околната среда и водите ежемесечна и 
годишна информация за резултатите от извършената контролна дейност 
III. Издавани разрешителни: 

1. разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект, когато за 
реализиране на водовземането е необходимо изграждане на нови системи и съоръжения 

2. разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, чрез изградени съоръжения 
3. разрешително за ползване на воден обект по чл. 46, ал.1 на ЗВ 
4. разрешително за  изменение и/или продължаване срока на действие на разрешително за 

водовземане и/или ползване на повърхностен воден обект  
5.  разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения (чл. 50, 

ал. 7, т.1) 
6. разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения 

(чл. 50, ал. 7, т.2) 
7. разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни 

води, за проектиране на обекти, в т.ч. канализационни системи на населени места, селищни 
и курортни образувания 
 

IV. Басейнова дирекция – Пловдив поддържа следните  регистри: 

 Регистър на издадените разрешителни от 2003 до 31.12.2009 
 Регистър на издадените разрешителни за водоползване/ползване - повърхностни 

води 01.01.2010-към момента 
 Регистър на издадените разрешителни за водовземане - подземни води 01.01.2010-

към момента 
 Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект за заустване на 

отпадъчни води -01.01.2010-към момента 
 Регистър на Откази/прекратяване на разрешителни 01.01.2010-към момента 
  Регистър на издадените решения 

 

С оглед спазване разпоредбите на Закона за водите дейностите, свързани с водоползване 
и/или ползване на воден обект подлежат на РАЗРЕШИТЕЛЕН РЕЖИМ. За правото на 
водоползване и/или ползване на воден обект по чл.44 и чл.46 от Закона за водите се 
заплаща такса в размер , определен с Тарифа на Министерски съвет.  
 
На основание чл.44 и чл.46 от ЗВ всеки водоползвател е длъжен да получи Разрешително. 
Според нормата на чл.52 от същия закон Разрешителното се получава от съответно 
компетентния орган: МОСВ; Басейнова Дирекция  
 
Цялостната уредба по издаване на Разрешително е посочена в гл.IV от Закона за водите – 

http://www.bd-ibr.org/files/File/200-RAZ%20i%20REG/ZAYAVLENIA/II_2%20z-vodovz_izgradeno%20-bd.doc
http://www.bd-ibr.org/files/File/200-RAZ%20i%20REG/ZAYAVLENIA/II_3%20z-polzv-bd.doc
http://www.bd-ibr.org/files/File/200-RAZ%20i%20REG/ZAYAVLENIA/II_4%20izmenenie,%20prod-bd.doc
http://www.bd-ibr.org/files/File/200-RAZ%20i%20REG/ZAYAVLENIA/II_4%20izmenenie,%20prod-bd.doc
http://www.bd-ibr.org/files/File/200-RAZ%20i%20REG/ZAYAVLENIA/II_5%20podz%20new.doc
http://www.bd-ibr.org/files/File/200-RAZ%20i%20REG/ZAYAVLENIA/II_5%20podz%20new.doc
http://www.bd-ibr.org/files/File/200-RAZ%20i%20REG/ZAYAVLENIA/II_6%20podz%20sa6t.doc
http://www.bd-ibr.org/files/File/200-RAZ%20i%20REG/ZAYAVLENIA/II_6%20podz%20sa6t.doc
http://www.bd-ibr.org/files/File/200-RAZ%20i%20REG/ZAYAVLENIA/II_8-ZaystvA_BD.doc
http://www.bd-ibr.org/files/File/200-RAZ%20i%20REG/ZAYAVLENIA/II_8-ZaystvA_BD.doc
http://www.bd-ibr.org/files/File/200-RAZ%20i%20REG/ZAYAVLENIA/II_8-ZaystvA_BD.doc
http://www.bd-ibr.org/files/File/200_WEB_2003-2009-REGISTER-BD-Plovdiv.xls
http://www.bd-ibr.org/files/File/REGISTRI/VPovV/15-06-2010-VPPovV.xls
http://www.bd-ibr.org/files/File/REGISTRI/VPovV/15-06-2010-VPPovV.xls
http://www.bd-ibr.org/files/File/REGISTRI/VVPodV/15-06-2010-VVPodv.xls
http://www.bd-ibr.org/files/File/REGISTRI/VVPodV/15-06-2010-VVPodv.xls
http://www.bd-ibr.org/files/File/REGISTRI/ZAUSTVANE/15-06-2010-REGISTER_ZAUSTVANE.xls
http://www.bd-ibr.org/files/File/REGISTRI/ZAUSTVANE/15-06-2010-REGISTER_ZAUSTVANE.xls
http://www.bd-ibr.org/files/File/REGISTRI/OTKAZITE/web2012-REGISTER_OTKAZ_PREKRATYAVANE.xls
http://www.bd-ibr.org/files/File/REGISTRI/Reshenia/Registar_na%20izdadenite%20resheniq.xls
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Разрешителен режим. Процедурата се открива с подаване на Заявление по чл.60 от Закона 
като по-нататъшното й развитие следва Раздел II на Глава IV.  
 
ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ СЕ ПОДАВАТ В 
ДЕЛОВОДСТВОТО НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ 
ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН - ПЛОВДИВ  
АДРЕС:  
ул.”Янко Сакъзов" №35  Пловдив 
Ползван източник на информация:  
Сайт на  Басейнова дирекция – Пловдив :   http://www.bd-ibr.org 
 

 
 

 

 

      Важно : 
 

При разработването на проекта е необходимо кандидатът  детайлно да се 
запознае с Наредбата на МЗХ по съответната мярка и СМР на МИГ „Високи 

Западни Родопи”, в които подробно са описани условията и редът за 
кандидатстване с проект по СМР. 

 
 

www.borino-dospat.com 
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ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ. 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  
„ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ” БОРИНО-ДОСПАТ 

 

ИНФОРМАЦИОНЕН МАТЕРИАЛ     5          
 

Настоящият материал е насочен към потенциалните кандидати-физически лица, 
юридически лица, ЗП  от територията, във връзка с откритата втора покана за набиране 

на проектни предложения.Дадени са във вид на ВЪПРОС-ОТГОВОР, стъпки за 
разрешаване на отделинте технически казуси, които възникват в етапа на подготовка на 

проектното заявление 

 
5. Кога е необходимо промяна на предназначението на земеделска земя? 
 Това ще се  допуска до 2016година ? 
 

Съгласно чл. 59. (1) от ЗУТ от 01.01.2016 г. извън границите на урбанизираните територии 
застрояване ще се допуска при спазване на предвижданията на действащ общ устройствен план 
за територията на общината или за част от нея, и въз основа на действащ план за застрояване за 
поземлен имот или за група поземлени имоти или парцеларен план за елементите на 
техническата инфраструктура, след промяна на предназначението на земята, когато това се 
изисква по реда на специален закон, освен в случаите по чл. 109, ал. 2 и 3. 
 Допуска се, когато няма действащ общ устройствен план, подробен устройствен план за един 
поземлен имот или за група поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии 
може да се разработва за: 
 1. обекти с национално значение; 
 2. национални обекти по смисъла на Закона за държавната собственост; 
 3. обекти с регионално значение; 
 4. общински обекти от първостепенно значение; 
 5. обекти - публична собственост; 
 6. обекти със сертификат за клас инвестиция по Закона за насърчаване на инвестициите; 
 7. обекти на техническата инфраструктура; 
 8. специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната; 
 9. обекти в райони за целенасочена подкрепа от държавата по Закона за регионалното развитие 
въз основа на решение на общинския съвет; 
 10. недвижими културни ценности; 
 11. обекти по чл. 12, ал. 3. /Без промяна на предназначението в поземлените имоти се допуска 
застрояване на обекти, чиито функции са съвместими с предназначението на имотите, при 
спазване на действащата нормативна уредба и въз основа на подробен устройствен план или 
виза за проектиране, издадена от главния архитект на общината/. 
 Накратко това означава, че след 1 януари 2016 година няма да се разрешава изработване на 
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ПУП за единични имоти, които се намират в населени места без действащ общ устройствен 
план или подробен устройствен план. Ще може обаче да се строи в земеделски земи без 
промяна на предазначението като се спазват изискванията на Наредба 19 от 25 октомври 2012 
година. 
 
 

 

 

        Важно : 
 

При разработването на проекта е необходимо кандидатът  детайлно да се 
запознае с Наредбата на МЗХ по съответната мярка и СМР на МИГ „Високи 

Западни Родопи”, в които подробно са описани условията и редът за 
кандидатстване с проект по СМР. 

 
 

www.borino-dospat.com 
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ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ. 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  
„ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ” БОРИНО-ДОСПАТ 

ИНФОРМАЦИОНЕН МАТЕРИАЛ     6          
 

Настоящият материал е насочен към потенциалните кандидати-физически лица, 
юридически лица, ЗП  от територията, във връзка с откритата втора покана за набиране 

на проектни предложения.Дадени са във вид на ВЪПРОС-ОТГОВОР, стъпки за 
разрешаване на отделинте технически казуси, които възникват в етапа на подготовка на 

проектното заявление 

 

1. При кои случаи  скиците се издават от Общинската служба по земеделие и кога 
от Службата по кадастър ? 
 

I. Скици на поземлен  имот, намиращ се извън регулацията на населените места, 
можете да заявите и получите в Общинска служба земеделие и гори в чиято 
територия попада земеделският Ви имот.  

II. Скици на  имоти, намиращи се в регулацията на дадено населено място, можете 
да заявите и получите в служба ТСУ  в кметството  в чиято територия попада 
имота.  
 

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР ПОДДЪРЖА БАЗА ДАННИ ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА. 
http://www.cadastre.bg 
 

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР е държавната институция, 
която чрез своите регионални служби в цялата страна (СГКК) обслужва гражданите с 
документи и информация от кадастралната карта за териториите, където е изработена и влязла 
в сила 
КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ съдържат информация за 
недвижимите имоти (поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради - апартаменти, 
магазини, гаражи, ателиета), техните граници и собственици.  
Всеки имот получава уникален номер (идентификатор) за територията на страната. Кадастърът 
обхваща всички видове територии - населените места, земеделските земи, горите и другите 
територии.  
ДАННИТЕ от кадастралната карта и кадастралните регистри служат за издаване на скици, 
необходими за сделки с недвижими имоти; справки; създаване на устройствени планове и 
инвестиционни проекти; специализирани карти.  
За УСЛУГИТЕ от кадастъра се заплащат цените се формират съгласно Тарифа 14 за таксите, 
които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството и от областните управители. Таксите се заплащат при подаване на 

 

http://www.cadastre.bg/
http://www.cadastre.bg/podzakonovi-normatveni-aktove/tarifa-14-0
http://www.cadastre.bg/podzakonovi-normatveni-aktove/tarifa-14-0
http://www.cadastre.bg/podzakonovi-normatveni-aktove/tarifa-14-0
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искането. 
ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИКА е при промяна на собствеността да регистрира 
документа си за собственост в кадастъра. 

НАЙ-ТЪРСЕНИ УСЛУГИ СА: 

1. Издаване на скица на поземлен имот или сграда: 

 Необходими документи за заявяване на скицата 

a) Заявление от заинтересованото лице или пълномощник (попълва се в СГКК); 
b) Документ за собственост или друго вещно право или документ, удостоверяващ 

наличието на правен интерес; 
c) Копие от скица за имота от архивен план (ако има); 
d) Копие от платежен документ за внесена такса. 

2. Издаване на схема на самостоятелен обект в сграда 

Необходими документи за заявяване на скицата 

a) Заявление от заинтересованото лице или пълномощник (попълва се в СГКК); 
b) Документ за собственост или друго вещно право или документ, удостоверяващ наличието 

на правен интерес; 
c) Копие от платежен документ за внесена такса. 

3. Нанасяне на промяна в кадастралната карта – граници на поземлени имоти; 
нанасяне на нови сгради (по брой точки)** 

** за нанасяне на промяната се изработва проект за изменение на кадастралната 
карта от правоспособно лице – геодезист 

Необходими документи за нанасяне на промяната 

a) Заявление от заинтересованото лице или пълномощник попълва се в СГКК); 
b) Скица – проект за изменение на кадастралната карта; 
c) Материали и данни от геодезическите измервания; 
d) Документ за собственост или друго вещно право; 
e) Изходни материали и данни, получени от СГКК; 
f) Документ за проверка  с контролна компютърна програма; 
g) Копие от платежен документ за внесена такса; 
h) Копие на документ / данни  за правоспособност на лицето, извършило 

заснемането; 
i) Копие на / Данни за застрахователна полица на правоспособното лице; 
j) Други документи, удостоверяващи основанието за изменение. 

4. Нанасяне на промяна в кадастралния регистър на недвижимите имоти 

Необходими документи за нанасяне на промяната 

a) Заявление от заинтересованото лице или пълномощник (попълва се в СГКК); 



     
 „        Сдружение „Местна Инициативна Група Високи Западни Родопи ”,  

  Договор № РД 50-91/13.06.2012г., 
  4831 гр.Доспат, ул. „Орфей“ № 12, 

  E-mail: mig_vzr@borino-dospat.com, web: www.borino-dospat.com  

b) Документ за собственост или друго вещно право; 
c) Копие от платежен документ за внесена такса; 
d) Други документи, удостоверяващи основанието за изменение. 

5. Издаване на удостоверение след завършен нов строеж или преустройство на 
сграда(чл.52, ал.5 от Закона за кадастъра и имотния регистър) 

Удостоверението се издава като се прилагат документите за изпълнение на услугата по 
т.3 - нанасяне на нова сграда, както и следните документи: 

a) Копие от виза за проучване и проектиране; 
b) Копие от документация за сградата (част архитектурна); 
c) Копие от разрешение за строеж. 

 
 
Какво е план за регулация и застрояване (ПРЗ)? 
 План за регулация и застрояване се изработват в съответствие с ОУП /Общ устройствен план/ за 
съответната територия, ако има такъв, и въз основа на задание за изработване на подробен 
устройствен план.  
 Планът за регулация и застрояване е задължителен за територии с неурегулирани поземлени имоти и 
за територии с неприложена първа регулация, включени в строителни граници по предходен 
устройствен план. 
 Плановете за регулация и застрояване за територии извън строителните граници на населените места 
и селищните образувания - земеделски, горски, защитени територии и нарушени територии за 
възстановяване, се изработват, когато съществува обективна необходимост от тях, определена и 
обоснована със заданието. 
 С плана се определят трасето, обхватът, сервитутните и предпазните зони и ограниченията за 
ползване на имота. 
 
 
Какво е Кадастър? 
 Кадастър е съвкупността от основни данни за местоположението, границите и размерите на 
недвижимите имоти на територията на Република България набирани, представяни, поддържани в 
актуално състояние и съхранявани по установен от реда в законa за Кадастъра и имотния регистър. 
Кадастърът се създава, поддържа и съхранява от Агенцията по геодезия, картография и кадастър към 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 
 Агенцията по геодезия, картография и кадастър поддържа държавния геодезически, картографски и 
кадастрален фонд (Геокартфонд), който приема, съхранява и предоставя за ползване по установения 
от Закона за Националния архивен фонд ред геодезически, картографски, кадастрални и други 
материали и данни. 
 Кадастралната карта и кадастралните регистри се изработват в графичен и писмен вид върху 
традиционен носител и в цифров вид върху магнитен, оптически или друг технически носител. Те 
подлежат на приемане, съобщаване на заинтересуваните лица и одобряване по ред, определен от този 
Закона за кадастъра и имотния регистър. Oдобрената кадастрална карта и кадастрални регистри се 
въвеждат в информационната система от Службата по геодезия, картография и кадастър. 
 
 Кадастралната карта съдържа:  
 1. държавните граници, границите на административно-териториалните единици, землищните 
граници и границите на територии с еднакво трайно предназначение;  
 2. поземлените имоти с границите и идентификаторите им;  
 3. сградите и идентификаторите им;  

http://www.geoimot.com/index.php?lang=bg&page=FAQ&faqId=38
http://www.geoimot.com/index.php?lang=bg&page=FAQ&faqId=39
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 4. наименованията на местности, улици, водни течения и площи и други обекти 
 5. точките от геодезическата основа. 
 Кадастърът и имотният регистър са свързани въз основа на идентификатора на недвижимите имоти. 
Те са публични и всеки гражданин може да получи спавка от тях. Основните данни за недвижимите 
имоти в имотния регистър се получават от кадастъра.  
 Информационните системи осъществяват връзка и с Единния класификатор на административно-
териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ), Единния държавен регистър на стопанските 
субекти в Република България (БУЛСТАТ), Единната система за гражданска регистрация и 
административно обслужване на населението (ЕСГРАОН), регистрите на държавните и общинските 
имоти. 
 
Източник на информацията: Сайт на Агенция по геодезия и картография 

http://www.cadastre.bg 
 

 

 

 

 
Важно : 
 

При разработването на проекта е необходимо кандидатът  детайлно да се 
запознае с Наредбата на МЗХ по съответната мярка и СМР на МИГ „Високи 

Западни Родопи”, в които подробно са описани условията и редът за 
кандидатстване с проект по СМР. 

 
 

www.borino-dospat.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nsi.bg/EKATTE/EKATTE.zip
http://www.nsi.bg/EKATTE/EKATTE.zip
http://www.nsi.bg/EKATTE/EKATTE.zip
http://www.cadastre.bg/
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ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ. 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  
„ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ” БОРИНО-ДОСПАТ 

ИНФОРМАЦИОНЕН МАТЕРИАЛ     7          
Настоящият материал е насочен към потенциалните кандидати-физически лица, 

юридически лица, ЗП  от територията, във връзка с откритата втора покана за набиране 
на проектни предложения.Дадени са във вид на ВЪПРОС-ОТГОВОР, стъпки за 

разрешаване на отделинте технически казуси, които възникват в етапа на подготовка на 
проектното заявление 

 

1.Кой, и в какви срокове изготвя идеен/ технически /работен проект на сграда? 
Кога може да се кандидатства с иден проект ? 
 
Проектиране на сгради и съоръжения имат право да извършват  архитекти, инженери, 
лицензирани за извършване на такава дейност от „Камарата на инженерите в 
инвестиционното проектиране”, които са нейни членове. 
       Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) е национална 
организация на инженерите от всички специалности, осъществяващи инвестиционно и 
устройствено проектиране. Основание за провеждане на Учредителното събрание на 
камарата на 27 и 28 септември 2003 г. е приетият от Народното събрание Закон за 
камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (обнародван в 
ДВ, бр. 20 от 4 март 2003 г.; изм. ДВ, бр. 65 от 22 юли 2003 г.; изм. ДВ, бр. 77 от 27 
септември 2005; изм. ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г.; изм. ДВ, бр. 79 от 29.09.2006 г., 
изм. ДВ, бр. 13 от 8.02.2008 г.). 
        
        МИСИЯТА на КИИП е да защитава професионалните права и интереси на своите 
членове в съответствие с интересите на обществото. В КИИП членуват около 10000 
проектанти, от които 8500 – с пълна проектантска правоспособност. 
  
        ЦЕЛИ 

 Съдейства за формирането на национална политика за развитието на 
проектантското дело в България в качеството си на независим партньор на 
законодателната и изпълнителната власт; 

 Съдейства за издигане на престижа на проектанта в обществото; 
 Създава условия за свободен избор на инженери от страна на клиента 

(възложителя); 
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 Оказва съдействие за защита на авторските права на инженера върху проекта и 
практическата му реализация в съответствие с действащото в страната 
законодателство за авторското право и сродните му права; 

 Осъществява сътрудничество със сродни камари и професионални организации 
на национално и международно равнище. 

  
 ПРИОРИТЕТИ 

 КИИП изготвя професионален кодекс на инженерите и упражнява контрол по 
спазването му; 

 Не допуска монополизъм, недобросъвестна практика и неравноправно 
положение между своите членове; 

 Поддържа конкурсното начало в проектирането. 

  
ДЕЙНОСТИ 

·        КИИП изготвя и представя становища по нормативни актове, свързани с 
устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството; 

·        Поддържа и актуализира регистри: 1/на лицата с пълна проектантска 
правоспособност; 2/на проектантските бюра; 3/на проектантите с ограничена 
проектантска правоспособност; 

·        Издава удостоверения за съответната проектантска правоспособност; 
·        Съставя и поддържа списък на лицата, упражняващи технически контрол на 

конструктивната част на инвестиционните проекти, който се обнародва ежегодно в ДВ; 
·        Следи за изпълнението на професионалните задължения на своите членове и налага 

наказания, предвидени в Закона за камарите на архитектите и инженерите в 
инвестиционното проектиране. 

·        Приема методика за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на 
проектантски услуги; 

·        Работи съвместно с Камарата на архитектите и други организации за регулиране на 
отношенията в проектантската дейност и в инвестиционния процес; 

·        Осъществява сътрудничество с висшите училища за подготовка на инженери и 
съвместно организира квалификационни курсове, следдипломно обучение и курсове за 
професионално обучение, включително за обучение по европейски правила и 
стандарти; 

·        Организира семинари, изложби, конференции и други прояви, с които популяризира 
дейността на КИИП и съдейства за участие на своите членове в такива прояви, 
организирани от други организации; 

·        Осигурява експерти за професионални оценки и консултации в областта на 
проектирането, както и експерти за включване във ведомствените и общинските 
експертни съвети. 
  
ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА 
Организационната структура на КИИП се състои от регионални колегии и 
професионални секции (секции по специалности). Членовете на КИИП сами определят 
в коя секция да участват съобразно квалификацията си и областта, в която работят. 
       



     
 „        Сдружение „Местна Инициативна Група Високи Западни Родопи ”,  

  Договор № РД 50-91/13.06.2012г., 
  4831 гр.Доспат, ул. „Орфей“ № 12, 

  E-mail: mig_vzr@borino-dospat.com, web: www.borino-dospat.com  

  Професионалните секции са: 

 Конструкции на сгради и съоръжения; 
 Транспортно строителство и транспортни съоръжения; 
 Водно строителство; 
 Геодезия, приложна геодезия, ландшафт; 
 Минно дело и геология; 
 Електротехника, автоматика, съобщителна техника; 
 Отоплителна, вентилационна, климатична и хладилна техника, топло и 

газоснабдяване; 
 Технологии. 

Идеен, технически  или работен проект се изготвя от проектантски бюра,  чиито 
специалисти включени в проектирането зависят от видът на дадения обект - сграда, 
ВиК съоръжение, пречиствателна станция, язовирна стена и други.  Времето за 
проектиране е различно  за различните обекти и то зависи не само от видът на 
съоръжението, но и от обема на предварителните проучвания, които са необходими 
да бъдат извършени  преди започване на проектирането. Списък с проектантските 
бюра в РБългария е публикуван в сайта на КИИП 

Обхватът и съдържанието на инвестиционните проекти, както и на свързаните с тях 
предварителни (прединвестиционни) проучвания и задания за проектиране са уредени с  
 
НАРЕДБА № 4 ОТ 21.05.2001 Г. ЗА ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА 
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ 

 Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 
51 от 5.06.2001 г., в сила от 5.06.2001 г. т. 12, р. 1, № 131 

                 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

                Чл. 1.  (1) С наредбата се определят обхватът и съдържанието на 
инвестиционните проекти, както и на свързаните с тях предварителни 
(прединвестиционни) проучвания и задания за проектиране. 

                (2) Наредбата се прилага за всички обекти, за които се изисква одобрен 
инвестиционен проект при издаване на разрешение за строеж. 

                Чл. 2.  (1) Инвестиционните проекти могат да се възлагат и изработват в 
следните фази на проектиране: 

                1.  идеен проект; 

                2.  технически проект; 

                3.  работен проект (работни чертежи и детайли). 
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                (2) Еднофазно във фаза технически проект или работен проект се изработват 
инвестиционните проекти за обекти, които не са сложни във функционално, 
технологично и/или инсталационно отношение. 

                (3) Двуфазно инвестиционните проекти могат да се изработват във фази: 
идеен и технически проект, идеен и работен проект или технически и работен проект. 

                (4) Трифазно във фази идеен, технически и работен проект (работни чертежи 
и детайли) се изработват инвестиционните проекти за сложни или комплексни обекти. 

                Чл. 3.  (1) Обхватът на инвестиционните проекти в зависимост от вида, 
предназначението, големината и местоположението на проектираните обекти и 
изискванията към проектните решения може да включва следните проектни части: 

                1.  части за архитектура и конструкции: 

                а) архитектурна; 

                б) интериор и обзавеждане; 

                в) конструктивна; 

                2.  части за инсталации и мрежи на техническата инфраструктура: 

                а) водоснабдяване и канализация; 

                б) електрическа (електроснабдяване, електрообзавеждане и електрически 
инсталации); 

                в) топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация; 

                г) топлотехническа ефективност; 

                3.  части за устройство на прилежащия към обекта терен: 

                а) геодезическа (трасировъчен план и вертикална планировка); 

                б) паркоустрояване и благоустрояване; 

                4.  част технологична; 

                5.  част проект за организация и изпълнение на строителството; 

                6.  част организация и безопасност на движението; 

                7.  други проектни части при сложни и комплексни обекти: 

                а) обща обяснителна записка; 
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                б) генерален план; 

                в) сметна документация; 

                8.  проектни части при специфични обекти: 

                а) консервация, реставрация и експониране на паметниците на културата; 

                б) земна основа. 

                Чл. 4.  Инвеститорът определя и възлага фазите на проектиране и частите на 
проекта за всяка отделна фаза в зависимост от вида и спецификата на обекта.  При 
възлагане на частите на проекта се спазват изискванията за задължителен минимален 
обхват по чл. 144, ал. 1, т. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). 

                Чл. 5.  (1) Инвестиционното проектиране се извършва в съответствие със 
скицата (визата) за проектиране по чл. 140 ЗУТ и с изискванията на заданието за 
проектиране или договора за проектиране в случаите, когато не е изработено задание. 

                (2) Инвеститорът може да възложи на проектанта да изясни и обоснове 
обхвата и съдържанието на проекта, както и да събере информация и документи, 
необходими за проектирането, които са елемент на заданието за проектиране. 

                Чл. 6.  При необходимост и по преценка на инвеститора за изработване на 
заданието за проектиране и/или на проекта може да се възложат предварителни 
(прединвестиционни) и обемно-устройствени проучвания. 

                Чл. 7.  Когато инвеститорът не е възложил извършване на предварителни 
проучвания, целесъобразността от изграждането на конкретния обект се изяснява със 
заданието за проектиране и/или със самия проект. 

                Чл. 8.  (1) Всяка проектна част задължително се съгласува от проектантите на 
другите проектни части. 

                (2) Всички проектни части се подписват от инвеститора (собственика), а 
частите по чл. 139, ал. 4 ЗУТ - и от лицето, упражняващо технически контрол в 
проектирането. 

   

ИДЕЕН ПРОЕКТ 

      Идейният проект се изработва в съответствие със скицата (визата) за проектиране и със 
заданието за проектиране (договора за проектиране). 
      Когато няма изработено задание за проектиране, идейният проект изпълнява и ролята на 
задание за следващата фаза на проектиране. 
     Обхватът и съдържанието на идейния проект трябва да бъдат достатъчни за ползването му: 
                1.  като основа за изработване на следващата фаза на проектиране; 
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                2.  за избор на архитектурно-пространствено решение, строително- конструктивно 
решение, инсталационни и технологични решения, системи за безопасност и др., когато такива 
се изискват със заданието за проектиране (договора за проектиране); 
                3.  за нуждите на съгласуването - при условията и по реда на чл. 141 ЗУТ. 
      Идейният проект може да се изработва в една или повече проектни части в зависимост от 
вида, характера, сложността и спецификата на съответния обект и неговите подобекти, както 
следва: 
                1.  за обекти, за които определяща и водеща е архитектурната част на проекта - част 
архитектурна, самостоятелна или придружена от част конструктивна, необходимите 
инсталационни части, геодезическа част, технологична част и др.; 
                2.  за обекти, за които определяща и водеща е конструктивната част на проекта - част 
конструктивна, самостоятелна или придружена от част архитектурна, необходимите 
инсталационни части, част геодезическа, част технологична и др.; 
                3.  за обекти, за които определяща и водеща е технологичната част на проекта - част 
технологична, самостоятелна или придружена от част архитектурна, конструктивна, 
необходимите инсталационни части, част геодезическа и др.; 
                4.  за обекти, за които определяща и водеща е съответна част на проект за техническа 
инфраструктура - съответната част на техническата инфраструктура (за външни 
водоснабдителни и/или канализационни мрежи, за електроснабдителни и/или 
електрозахранващи мрежи, за топлоснабдителни и/или разпределителни мрежи, за 
газопреносни и/или газоразпределителни мрежи, за хидромелиоративни системи, за пътища, за 
железопътни линии и др.), самостоятелна или придружена от част конструктивна, геодезическа 
и др. 
      За паметници на културата се изработва част консервация, реставрация и експониране. 
      Идейният проект може да се разработва във варианти на проектните решения. 
 

ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ 

     Техническият проект се изработва въз основа на съгласувания идеен проект, а в случаите, 
когато не е изработен идеен проект - в съответствие със скицата (визата) за проектиране и 
заданието за проектиране (договора за проектиране).     Техническият проект подлежи на 
съгласуване и е основа за изработване на работния проект или подлежи на одобряване и е 
основание за издаване на разрешение за строеж, възлагане и изпълнение на строителството. С 
техническия проект се доизясняват и допълват проектните решения на идейния проект, 
респ.  се изработват проектни решения, които осигуряват: 

                1.  съответствието с изискванията към строежите по чл. 169 ЗУТ; 

                2.  ползването на техническия проект като документация за договаряне на 
строителството и/или за доставка на оборудване, строителни материали и изделия, вкл. за 
възлагане на обществени поръчки за строителство или за доставка на оборудване при условията 
и по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП); 

                3.  започването и изпълнението на строителството до завършването на обекта. 

            В случаите, когато разрешението за строеж се издава по одобрен технически проект, в 
процеса на строителството същият се допълва с необходимите работни чертежи и детайли за 
уточняване на проектните решения в степен, позволяваща изпълнението на всички видове 
строителни и монтажни работи (СМР). Работните чертежи и детайли по ал. 4 се съгласуват с 
проектантите по съответните части и с лицето, упражняващо технически контрол на част 
конструктивна, а тяхното нормативно съответствие и изпълнение подлежат на контрол от 
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лицата, които упражняват строителен надзор. Когато строежът е изпълнен в съответствие с 
одобрения технически проект и работните чертежи и детайли по ал. 4, той се заверява като 
екзекутивни чертежи съгласно чл. 175 ЗУТ. 

 

РАБОТЕН ПРОЕКТ 

           Работният проект (работни чертежи и детайли) се изработва въз основа на съгласувания 
проект в предходна фаза, а при еднофазно проектиране - в съответствие със скицата (визата) за 
проектиране и със заданието за проектиране (договора за проектиране).Работният проект 
(работни чертежи и детайли) подлежи на одобряване и е основание за издаване на разрешение 
за строеж и за възлагане и изпълнение на строителството. 

             С работния проект: 

                1.  се изясняват конкретните проектни решения в степен, осигуряваща възможност за 
цялостно изпълнение на всички видове СМР и за доставка и монтаж на технологичното 
оборудване и обзавеждането на обекта; 

                2.  се осигурява възможност за ползването му като документация за договаряне 
изпълнението на строителството, вкл.  чрез процедура за възлагане на обществена поръчка за 
строителство и/или за доставка на оборудване при условията и по реда на ЗОП; 

                3.  се осигурява съответствието на проектните решения с изискванията към строежите 
по чл. 169 ЗУТ. 

Източник на информацията  
 сайтът на КИИП     http://www.kiip.bg 

 НАРЕДБА № 4 ОТ 21.05.2001 Г. ЗА ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА 
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ 
 

 
 

        Важно : 
 

При разработването на проекта е необходимо кандидатът  детайлно да се 
запознае с Наредбата на МЗХ по съответната мярка и СМР на МИГ „Високи 

Западни Родопи”, в които подробно са описани условията и редът за 
кандидатстване с проект по СМР. 

 
 

www.borino-dospat.com 
 

 

http://www.kiip.bg/
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ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ. 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  
„ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ” БОРИНО-ДОСПАТ 

ИНФОРМАЦИОНЕН МАТЕРИАЛ     8          
 

Настоящият материал е насочен към потенциалните кандидати-физически лица, 
юридически лица, ЗП  от територията, във връзка с откритата втора покана за набиране 

на проектни предложения.Дадени са във вид на ВЪПРОС-ОТГОВОР, стъпки за 
разрешаване на отделинте технически казуси, които възникват в етапа на подготовка на 

проектното заявление 

 

1.  В кои случаи  се прилага становище от съответната община, за строителни и 
монтажни работи включени в проекта на кандидата? 

 
Кога не се изисква издаване на разрешително за строеж? 
- Външно и вътрешно боядисване на сгради и постройки; 
-   Подменяне на покривни материали; 
-   Вътрешни преустройства, при които не се засяга конструкцията на сградата, не се 

премахват съществуващи зидове, не се изграждат отвори, които засягат конструкцията на 
сградата, не се променя предназначението на помещенията и натоварванията в тях; 

-   Текущ ремонт на сгради, постройки, съоръжения и инсталации; 
-   Текущ ремонт на елементите на техническата инфраструктура, с които не се променят 

трасетата и техническите характеристики; ремонт на пътища, с който не се променя 
конструкцията на пътното платно; 

-   Реставрация и консервация на фасади на сгради – паметници на културата, които не са от 
световно или национално значение; 

-   Стопански постройки със селскостопанско предназначение и строежите от допълващо 
застрояване за отглеждане на домашни животни; 

-   Монтаж на инсталации, съоръжения и уредби, с изключение на съоръженията с повишена 
степен на опасност, подлежащи на технически надзор от Главна дирекция "Инспекция за 
държавен технически надзор"; 

-   Оранжерии с площ до 200 кв. м; 
-   Басейни с обем до 100 куб. м в оградени поземлени имоти; 
-   Подпорни стени с височина до 2 м над нивото на прилежащия в основата им терен, когато 

не са елемент на транспортни обекти; 
-   Ремонт на елементите на техническата инфраструктура; 
-   Огради, градински и паркови елементи с височина до 2,20 м над прилежащия терен; 
-   Изкопи и насипи с дълбочина или височина до 1 м и с площ до 30 кв. м; 
-   Пневматични (надуваеми) складове или покрития с площ до 100 кв.м; 

 



     
 „        Сдружение „Местна Инициативна Група Високи Западни Родопи ”,  

  Договор № РД 50-91/13.06.2012г., 
  4831 гр.Доспат, ул. „Орфей“ № 12, 

  E-mail: mig_vzr@borino-dospat.com, web: www.borino-dospat.com  

-   Строежите по чл. 55 от ЗУТ /До реализирането на подробния устройствен план 
незастроени поземлени имоти могат да се използват за временни открити паркинги, пазари 
за сергийна търговия, открити обекти за спортни дейности и площадки за игра и други 
подобни открити обекти въз основа на разрешение за строеж, съответно разрешение за 
поставяне, при условия и по ред, определени с наредба на общинския съвет./ 

 
 
 

 

 

       Важно : 
 

При разработването на проекта е необходимо кандидатът  детайлно да се 
запознае с Наредбата на МЗХ по съответната мярка и СМР на МИГ „Високи 

Западни Родопи”, в които подробно са описани условията и редът за 
кандидатстване с проект по СМР. 

 
 

www.borino-dospat.com 
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ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  
„ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ” БОРИНО-ДОСПАТ 
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Настоящият материал е насочен към потенциалните кандидати-физически лица, 
юридически лица, ЗП  от територията, във връзка с откритата втора покана за набиране 

на проектни предложения.Дадени са във вид на ВЪПРОС-ОТГОВОР, стъпки за 
разрешаване на отделинте технически казуси, които възникват в етапа на подготовка на 

проектното заявление 

 

1. В кои случаи е необходимо изготвяне на  технологичен проект и кой 
го  изготвя?  

Протичането на всеки процес се характеризира с измерими величини, определящи състоянието на 
системата и участващите компоненти. Тези величини се означават като технологични параметри и биват 
независими и зависими. Някои от независимите параметри се използват за контрол и управление на 
технологичната схема. Те еднозначно определят състоянието на системата.Технологичният процес се 
разчленява на операции. Това разделяне се налага поради две причини. Първата е, че не винаги е 
възможно протичането на всички взаимодействия на едно място, т.е. в един и същи агрегат, и 
едновременно. Втората причина е, че не винаги е икономически изгодно извършването на целия 
технологичен процес на едно работно място. Операцията представлява завършена част от технологичния 
процес, при изпълнението на която се изменят съответни качествени показатели на предмета на труда. 
Операциите се делят на технологични (основни) и спомагателни. Технологичната операция е завършена 
част от технологичния процес, а спомагателната не изменя, а само подпомага изменението на състоянието 
на предмета на труда. Към спомагателните операции спадат транспортни, контролни, опаковъчни, 
маркировъчни и т.н. Технологията на производство е  предварително зададена при проектирането на 
обектът на инвестиционно  намерение и е част от проектирането, като «Част технологична», която може 
да бъде част от идеен, технически или работен проект, които са изпълнени съгласно следните изисквания: 

                Част технологична на идейния проект 
                 Част технологична на идейния проект се изработва за обектите, при които 
технологията е определяща при тяхната експлоатация. 

o Част технологична на идейния проект съдържа чертежи, обяснителна записка и 
технологични задания по подобекти към другите части на проекта. 

o Чертежите съдържат технологични схеми на предлаганите вариантни решения. 
o По преценка на проектанта или когато се изискват със заданието за проектиране 

(договора за проектиране), към технологичните схеми се изработват разрези и 
аксонометрични схеми. 

                Обяснителната записка към част технологична на идейния проект съдържа: 
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                1.  варианти на технологичното решение, които се сравняват по производителност, 
специфични разходи на енергия, степен на механизация и по други показатели, като се 
обосновава изборът на оптималния вариант; 
                2.  технологичните процеси поотделно за всеки вариант и режима на работа; 
                3.  принципните компановъчни решения с обосновка за необходимите площи и обеми. 
               Изчисленията на част технологична на идейния проект се изработват по желание на 
проектанта или когато се изискват със заданието за проектиране (договора за проектиране) и 
могат да включват: 
                1.  технологичните изчисления; 
                2.  спецификация на основните машини и съоръжения; 
                3.  количествена сметка по уедрени показатели; 
                4.  стойностна сметка по уедрени показатели. 
                 
 
                Част технологична на техническия проект 
           Част технологична на техническия проект определя конкретно избраните технологични 
решения. 
                Част технологична на техническия проект се представя в чертежи, които съдържат: 
                1.  технологични планове и схеми на предлаганите решения; 
                2.  разрези и аксонометрични схеми към технологичните планове. 
 
         Част технологична на техническия проект се придружава от обяснителна записка, в която 
се описват: 
                1.  приетата технология по отношение на нейните технико-икономически показатели 
(производителност, специфични разходи на енергия, степен на механизация и др.); 
                2.  всяко технологично решение с характеристика на технологичния процес, режим на 
работа и компановъчните решения с обосновка на необходимите площи и обеми; 
                3.  избраното технологично оборудване с обосновка; 
                4.  вътрешноцеховият и вътрешнозаводският транспорт; 
                5.  осигуряването на технологията с тръбопроводи за сгъстен въздух, вакуум, 
технологичен въздух, пещни газове и др.; 
                6.  степента на специализация на производството; 
                7.  степента на механизация на технологичните процеси; 
                8.  организацията на механо-ремонтните работи, складовото стопанство и 
лабораторния контрол; 
                9.  необходимата работна сила, осигуряването на производството със суровини, горива 
и др., характеристиката на разходите на суровини и спомагателни материали, електрическа 
енергия, технологични горива, въздух, пара, вода, отделянето на отпадъчни води, топлинният 
баланс на производството, товарооборотът и други показатели, характеризиращи 
технологичното решение; 
                10.  постигнатите здравословни и безопасни условия на труд, санитарно- битовото 
обслужване и пожарната безопасност. 
 
       Изчисленията на част технологична на техническия проект включват: 
                1.  технологичните изчисления; 
                2.  количествена сметка за СМР на част технологична; 
                3.  спецификация на технологичното оборудване. 
 
     Когато се изисква със заданието за проектиране (договора за проектиране), към 
изчисленията на част технологична на техническия проект се прилага стойностна сметка за 
СМР. 
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                Част технологична на работния проект 
                Част технологична на работния проект се изработва при необходимост от 
конкретизиране на технологични решения на техническия проект. 
                Част технологична на работния проект се представя в работни технологични чертежи 
и детайли на предлаганите решения. 
                В част технологична на работния проект се изработват машинно- конструктивни 
чертежи за нестандартни и некаталогизирани елементи, които се оформят в отделен 
самостоятелен раздел машинно-конструктивно и нестандартно оборудване. 
                Част технологична на работния проект се придружава от обяснителна записка, която 
се изработва със съдържанието на обяснителната записка на част технологична на техническия 
проект по чл. 118. 
                  Изчисленията на част технологична на работния проект включват изчисленията, 
които се изискват за част технологична на техническия проект. 

 
 

Източник на информацията: http://www.sofiafire.mvr.bg 
 

 

 

 

       Важно : 
 

При разработването на проекта е необходимо кандидатът  детайлно да се 
запознае с Наредбата на МЗХ по съответната мярка и СМР на МИГ „Високи 

Западни Родопи”, в които подробно са описани условията и редът за 
кандидатстване с проект по СМР. 

 
 

www.borino-dospat.com 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sofiafire.mvr.bg/
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ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ. 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  
„ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ” БОРИНО-ДОСПАТ 

 

ИНФОРМАЦИОНЕН МАТЕРИАЛ     10          
 

Настоящият материал е насочен към потенциалните кандидати-физически лица, 
юридически лица, ЗП  от територията, във връзка с откритата втора покана за набиране 

на проектни предложения.Дадени са във вид на ВЪПРОС-ОТГОВОР, стъпки за 
разрешаване на отделинте технически казуси, които възникват в етапа на подготовка на 

проектното заявление 

 

1.Какви са сроковете на валидност на изискваните документи /разрешително за 
строеж, скици на земеделски имоти, удостоверение за липса на данъчни 
задължения и други/? 
 
 
№ Вид на документа Изискана валидност при 

кандидатстване по СМР на 
МИГ ВЗР 

1 Скица на земеделски имот 6 месеца 
2 Разрешително за строеж 6 години 
3 Договор за аренда на земеделски земи 4-10 години 
4 Договор за наем на сгради 6-10 години 
5 Удостоверение за липса на данъчни задължения До 1 месец  до датата на 

кандидатстване 
6 Отстъпено право на строеж/ суперфиция/ -ОПС 5 г—етап „Груб строеж” 
   
       Важно : 
 

При разработването на проекта е необходимо кандидатът  детайлно да се 
запознае с Наредбата на МЗХ по съответната мярка и СМР на МИГ „Високи 

Западни Родопи”, в които подробно са описани условията и редът за 
кандидатстване с проект по СМР. 

 
 

www.borino-dospat.com 
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Настоящият материал е насочен към потенциалните кандидати-физически лица, 
юридически лица, ЗП  от територията, във връзка с откритата втора покана за набиране 

на проектни предложения.Дадени са във вид на ВЪПРОС-ОТГОВОР, стъпки за 
разрешаване на отделинте технически казуси, които възникват в етапа на подготовка на 

проектното заявление 

 

1.  Регистрация за извършване на туроператорска дейност и/или туристическа агентска 
дейност : 

Изисквания, процедури, инструкции 

 Правно основание: 

 Закон за туризма; 
 Наредба за изискванията към персонала на туроператори или туристически агенти, 

към лицето, осъществяващо функции по управление на туроператорска или туристическа 
агентска дейност, и към помещенията за извършване на туроператорска или туристическа 
агентска дейност; 

 Наредба за условията и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща 
отговорност на туроператора; 

 Наредба за организацията на единната система за туристическа информация; 
 Устройствен правилник на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма; 
 Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма; 
 Правилник за организацията и дейността на Експертната комисия по регистрация на 

туроператори и туристически агенти. 

 Условия, на които правният субект трябва да отговаря, за да бъде вписан в съответния 
регистър: 
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За извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност в Регистъра на 
туроператорите и туристическите агенти, част от Националния туристически регистър се 
вписва лице, което отговаря на следните изисквания: 

1. е търговец по смисъла на Търговския закон или е юридическо лице, което има право по 
силата на друг закон да извършва стопанска дейност; 

2. има персонал с подходящо образование, езикова квалификация и стаж; 

3. лицето, осъществяващо функциите по управление на туроператорска или туристическа 
агентска дейност, има подходящо образование, езикова квалификация и стаж; 

4. е осигурило подходящо помещение за извършване на туроператорска или туристическа 
агентска дейност; 

5. е сключило предварителен договор за застраховка по чл. 42, ал. 1 от Закона за туризма; 

6. не е в производство по ликвидация или несъстоятелност; 

7. не е извършвало туроператорска или туристическа агентска дейност без 
лиценз/регистрация през последните 12 месеца; 

8. не е с отнет лиценз/заличена регистрация за извършване на съответната дейност през 
последните 12 месеца. 

Туроператорска или туристическа агентска дейност може да се извършва и от лице, 
установено в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по 
Споразумението за Европейското икономическо пространство, ако при установяване на 
територията на Република България представи копие от документ, удостоверяващ правото му 
да извършва такава дейност, и удостоверение или друг документ от кредитна или 
застрахователна институция, съдържащ данни за наличието на застраховка, покриваща 
отговорността му за причинени вреди, които могат да настъпят вследствие на виновно 
неизпълнение на професионалните задължения. 

 Необходими документи за туроператорска и/или туристическа агентска дейност 

1. Заявление: за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност - по 
образец; 

2. Справка за образованието, езиковата квалификация и стажа за персонала, който ще бъде 
зает в осъществяването на туристическата дейност; 

3. Копие от документите, удостоверяващи завършено образование, стаж и езикова 
квалификация на лицето, осъществяващо функции по управление на туроператорска или 
туристическа агентска дейност; 

 Изисквания за образование, езикова квалификация и стаж на лицето, което  ще осъществява 
функции по управление: 

http://www.mi.government.bg/bg/themes/registar-na-registriranite-turoperatori-i-turisticheski-agenti-611-397.html
http://www.mi.government.bg/bg/themes/registar-na-registriranite-turoperatori-i-turisticheski-agenti-611-397.html
http://www.mi.government.bg/bg/themes-c307.html
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 висше образование в областта "Социални, стопански и правни науки" – 
професионално направление "Туризъм" и най-малко 3 години стаж в туризма; 

 висше образование и най-малко 5 години стаж в туризма; 
 средно образование и придобита професионална квалификация в областта на туризма 

и най-малко 7 години стаж в туризма; 

Лицето трябва да владее български и най-малко един чужд език. 

7. Справка за местоположението, пригодността и оборудването на помещенията за 
упражняване на туроператорска или туристическа агентска дейност; 

8. Копие от акта за собственост или от договора за наем, както и друг документ, от който 
произтича правото за ползване на помещенията по т. 5, с валидност най-малко една година от 
датата на подаване на заявлението (за туристическа агентска дейност - помещението трябва 
да се намира на партерния или първия етаж на жилищна сграда или до третия етаж в офис 
сграда); 

9. Копие от предварителния договор за застраховка по чл. 42, ал. 1 от Закона за туризма (за 
туроператорска дейност); 

10. Декларация, че през последните 12 месеца преди подаване на заявлението заявителят не е 
извършвал туроператорска или туристическа агентска дейност без лиценз/регистрация и не е 
с отнет лиценз/заличена регистрация за туроператорска или туристическа агентска дейност; 

11. Документ за платена такса за разглеждане на документите съгласно Тарифата за таксите, 
които се събират по Закона за туризма. 

 Забележки: 
1. Всички копия на представени документи следва да бъдат заверени от заявителя с "вярно с 
оригинала", подпис и печат. 
2. Всички представени документи, които са на чужд език, следва да са с превод на български език, 
удостоверен от оторизирана фирма за преводи. 
3. Всички туроператори и туристически агенти от страни-членки на ЕС, подали заявление за 
служебна регистрация до министъра на икономиката, енергетиката и туризма, следва да посочат и 
адрес за кореспонденция в България, телефон, факс и e-mail. 

 Процедура по извършване на административната услуга 

Лицeто, което ще извършва туроператорска и/или туристическа агентска дейност подава 
заявление за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност в 
деловодството на МИЕТ. 

Експертната комисия по регистрация на туроператори и туристически агенти (ЕКРТТА) 
разглежда заявленията и документите в двумесечен срок от датата на постъпването им и се 
произнася по тях с мотивирано предложение до министъра на икономиката, енергетиката и 
туризма за извършване на регистрацията или за отказ за извършване на регистрацията. 
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В случай на констатирана непълнота или нередовност на представените документи ЕКРТТА 
дава на лицето 30-дневен срок за отстраняването им. 

Горепосоченият 2-месечен срок започва да тече от датата на отстраняване на непълнотата, 
съответно нередовността.Министърът на икономиката, енергетиката и туризма въз основа 
на предложението на ЕКРТТА в срок до два месеца от постъпването на заявлението в 
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма извършва регистрацията и издава 
удостоверение за регистрация или мотивирано отказва извършването на регистрация. 

Такси 
Съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма: 
1. За разглеждане на заявлението за регистрация за: 
а) туроператорска дейност - 1000 лв.; 
б) туристическа агентска дейност - 500 лв. 
2. За вписване в регистъра на: 
а) туроператорите - 4000 лв.; 
б) туристическите агенти - 2000 лв. 
 
Таксите по т. 1 се плащат при подаване на заявлението за регистрация, а по т. 2 - при получаване 
на удостоверението за регистрация. 
Таксата се превежда по сметката на: 
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма 
БНБ – ЦУ 
BG79 BNBG 9661 3000 1026 01 
 
Информацията е  от сайта на МИЕТ http://www.mi.government.bg/bg/services/registraciya-za-
izvarshvane-na-turoperatorska-deinost-i-ili-turisticheska-agentska-deinost-59-c61-1.html 

 

 
 

        Важно : 
 

При разработването на проекта е необходимо кандидатът  детайлно да се 
запознае с Наредбата на МЗХ по съответната мярка и СМР на МИГ „Високи 

Западни Родопи”, в които подробно са описани условията и редът за 
кандидатстване с проект по СМР. 

 
 

www.borino-dospat.com 
 

 

 

 

 

 

http://www.mi.government.bg/bg/services/registraciya-za-izvarshvane-na-turoperatorska-deinost-i-ili-turisticheska-agentska-deinost-59-c61-1.html
http://www.mi.government.bg/bg/services/registraciya-za-izvarshvane-na-turoperatorska-deinost-i-ili-turisticheska-agentska-deinost-59-c61-1.html
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