
Информация за валидността на издадените свидетелства, лицензи и удостоверения за упражняване на надзорни и контролни дейности в проектирането и строителството до влизане
в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

Основание за
Дейност

Орган Вид на Срок на Вписване Валидност

издаване на
документа при придобиване

на документа
по ЗИД на ЗУТ

издал
документа

издадения
документ

валиднос
т при

издаване

в регистър по ЗИД на ЗУТ

л.42 от ЗТСУ и чл.22, вр.
чл.32 от
ПОФЗЛУНСНПС

Независим строителен
надзор при
проектирането и
строителството на
видовете строежи по
чл.25, ал.3
ПОФЗЛУНСНПС

Оценка на съответствието на
инвестиционните проекти за І и
ІІ категория строежи по чл.137,
ал.1 ЗУТ и строителен надзор
на строежите от І до ІV
категория по чл.137, ал.1 ЗУТ

Министърът
на РРБ

Свидетелство
за
оправомощава
не

5 години
Вписва се в
регистър при
ДНСК – съхранява
се безсрочно

Съгласно §185 ЗУТ – до
изтичане на срока, за който са
издадени, само в рамките на
видовете строежи, отнесени
към съответните категории по
чл.137, ал.1 ЗУТ, за които са
оправомощени

Чл.42 от ЗТСУ и чл.22,
вр. чл.32 от
ПОФЗЛУНСНПС

Независим строителен
надзор при
проектирането на
видовете строежи по
чл.25, ал.3
ПОФЗЛУНСНПС

Оценка на съответствието на
инвестиционните проекти за І и
ІІ категория строежи по чл.137,
ал.1 ЗУТ

Министърът
на РРБ

Свидетелство
за
оправомощава
не

3 години
Вписва се в
регистър при
ДНСК – съхранява
се безсрочно

Съгласно §185 ЗУТ – до
изтичане на срока, за който са
издадени само в рамките на
видовете строежи, отнесени
към съответните категории по
чл.137, ал.1 ЗУТ, за които са
оправомощени

Чл.42 от ЗТСУ и чл.22,
вр. чл.32 от
ПОФЗЛУНСНПС

Независим строителен
надзор при
строителството на
видовете строежи по
чл.25, ал.3
ПОФЗЛУНСНПС

Строителен надзор на
строежите от І до ІV категория
по чл.137, ал.1 ЗУТ

Министърът
на РРБ

Свидетелство
за
оправомощава
не

5 години
Вписва се в
регистър при
ДНСК – съхранява
се безсрочно

Съгласно §185 ЗУТ – до
изтичане на срока, за който са
издадени само в рамките на
видовете строежи, отнесени
към съответните категории по
чл.137, ал.1 ЗУТ, за които са
оправомощени

Чл.40, ал.1 и чл.42
ПОФЗЛУНСНПС

Технически контрол в
проектирането за
строежи, за които за
издаване на разрешение
за строеж се изисква
одобрен проект и не е
задължителен НСН

След влизане в сила на Закона
за устройство на територията от
31.03.2001г. и Наредба № 10 за
регистроция на лицата,
упражняващи технически контрол
на част конструктивна на
инвестиционните проекти от
22.05.2001г., съгласно § 2 от
Наредбата остават валидни до
одобряване на инвестиционни

Браншовите
съюзи Удостоверение  1 година

Вписва се в
регистър при
браншовия съюз,
съгласно чл.43
ПОФЗЛУНСНПС

НЕ



проекти по § 12 ЗУТ (започнато
производство за одобряване на
проекта преди влизане в сила на
ЗУТ))

Чл.45, ал.1 и ал.4
ПОФЗЛУНСНПС

Технически контрол в
строителството за
строежи, за които за
издаване на разрешение
за строеж се изисква
одобрен проект и не е
задължителен НСН;

След влизане в сила на ЗУТ и
Наредба № 9 за лицензиране на
лицата, упражняващи строителен
надзор, запазват действието си
до издаване на РП за строежи, за
които е издаден протокол за
откриване на строителсна
площадка преди 31.03.2001г.,
съгласно § 5 от Наредбата

Браншовите
съюзи Удостоверение  1 година

Вписва се в
регистър при
браншовия съюз,
съгласно чл.45,
ал.3
ПОФЗЛУНСНПС

НЕ

Чл.166, ал.1, вр. чл.166,
ал. 5 ЗУТ -отменен и
Наредба № 9 за
лицензиране на лицата,
упражняващи
строителен надзор

Упражняване на
строителен надзор на
строежите по чл.166, ал.5
ЗУТ- отменен и чл.4 от
Наредба № 9/2001г.

Упражняване на строителен
надзор на строежите от І до ІV
категория по чл.137, ал.1 ЗУТ

Началникът
на ДНСК Лиценз 5 години

Вписва се в
регистър при
ДНСК – съхранява
се безсрочно

Съгласно §186 ЗУТ– до
изтичане на срока, за който са
издадени само в рамките на
видовете строежи, отнесени
към съответните категории по
чл.137, ал.1 ЗУТ, за които са
лицензирани

Чл.166, ал.6 ЗУТ-
отменен и  Наредба № 9
за лицензиране на
лицата, упражняващи
строителен надзор

Упражняване на
строителен надзор на
строежите по Чл.166, ал.6
ЗУТ -отменен и чл.5 от
Наредбата

Видовете строежи по чл.5 от
Наредба № 9, попадат в
номенклатурата на  строежите
от V категория по чл.137, ал.1
ЗУТ, за които не е
задължителен строителен
надзор от лицензиран
консултант

Началникът
на ДНСК Удостоверение 3 години

Вписват се в
регистър пли
ДНСК; Съгласно
§1 от Преходни и
заключителни
разпоредби на
Наредба №
9/2001г., след
влизане в сила на
Закона за
камарите на
архитектите и
инженерите в
инвестиционното
проектиране
/08.03.2003г./ е
прекратена
регистрирацията

Няма преходна разпоредба,
относно валидността им

Чл.139, ал.4 ЗУТ –
измене с влизане в сила
на Закона за камарите
на архитектите и
инженерите в

Упражняване на
технически контрол на
конструктивната част на
инвестиционните проекти
за обектите на

Съгласуване на
конструктивната част на
инвестиционните проекти за
строежите от ІІІ до V категория
по чл.137, ал.1 ЗУТ, съгласно

Началникът
на ДНСК Удостоверение 3 години

Вписва се в
регистър при
ДНСК

Съгласно No.90-04-
1316/14.11.03г. на МРРБ– до
изтичане на срока, за който са
издадени



инвестиционното
проектиране
(07.03.2003г.) и Наредба
№ 10 за регистрация на
лицата, упражняващи
технически контрол  на
конструктивната част на
инвестиционните
проекти

основното застрояване чл.142, ал.6, т.3 ЗУТ -  от  лица с
пълна проектантска
правоспособност, включени в
списък, изготвен и ежегодно
актуализиран от Камара на
инженерите в инвестиционното
проектиране, който се обнародва
в ДВ, съгласно чл.142, ал.8 ЗУТ


