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Стълб. 4: Справедлива България 

 

Компонент 1: „Бизнес среда“  

 

 

 

Проект: Единна информационна система по устройство на територията, 

инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството 

 

 

I.Бенефициент: 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 

 

II.Допустими дейности: 

Целта на проекта е създаване на единна информационна система като платформа за 

предоставяне на електронни административни услуги по устройство на територията и 

разрешаване на строителството. В системата ще бъдат включени: 

o всички администрации, които извършват административни услуги и издават 

административни актове по Закона за устройство на територията - 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, 28 областни 

управители, 265 общински администрации, 35 районни администрации в 

градовете с районно делене, Дирекцията за национален строителен контрол; 

o централни и териториални администрации и специализирани контролни 

органи, които по Закона за опазване на околната среда и водите, Закона за 

биологичното разнообразие, Закона за културното наследство, Закона за 

опазване на земеделските земи, Закона за пътищата, Закона за здравето, 

Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата 

на Република България, или по друг специален закон, имат задължение да 

издават административни актове или да извършват съгласуване, като 

необходимо условие за одобряване на устройствени планове, одобряване на 

инвестиционни проекти и издаване на разрешение за строеж, издаване на акт 

за въвеждане в експлоатация на завършен строеж; 

o експлоатационните дружества, които съгласуват: заданията за изработване на 

устройствени планове, предложенията за изменение на подробни 
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устройствени планове и проектите на устройствени планове и техни 

изменения; предоставят изходни данни с визата за проектиране; съгласуват 

инвестиционни проекти; предоставят становища за въвеждане в експлоатация 

на завършени строежи.  

Дейност 1. Създаване на Единна информационна система по устройство на 

територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството, в т.ч.: 

o детайлно проучване на текущото състояние на предоставянето на 

административни услуги в администрациите на различните нива по Закона за 

устройство на територията и свързаните с него закони и подзаконови нормативни 

актове; 

o тестване и внедряване на системата; 

o пилотно използване на системата за период от 2 месеца от МРРБ, 

ДНСК, една областна администрация и администрациите на три общини 

(голяма, средна и малка); 

o създаване на ръководство за работа със системата; 

o организиране на обучение на заинтересованите страни; 

o осигуряване на достъп до системата на всички страни; 

o интегриране и обвързване на системата с Портала по устройство на 

територията, Единния публичен регистър по устройствено планиране на 

територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството, за 

което към нея ще има адаптер, както и с RegiX; 

o интегриране и обвързване на системата с Единната информационна точка, 

създадена съгласно ЗЕСМФИ и др. 

 

Дейност 2. Подготовка на проекти за изменение на свързани законови и 

подзаконови нормативни актове, вкл. създаване на подзаконов нормативен акт за 

функциониране на Единната информационна система по устройство на 

територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството: 

преглед на нормативната уредба и текущото състояние на работните процеси; 

идентифициране на нормативните актове, които следва да претърпят промяна; изготвяне 

на подзаконов нормативен акт, определящ реда и изискванията за работа и 

функциониране на Единната информационна система по устройство на територията, 

инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството; 

 

Дейност 3. Организация и управление на проекта и Публичност и информация. 

Разходи за персонал. 

 

III. Бюджет: 

1.Общ бюджет: 3 512 000 лева. 

 

2. Бюджет по дейности: 
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Дейност Общ бюджет, в лв. 

Дейност 1. Създаване на Единна информационна система по 

устройство на територията, инвестиционно проектиране и 

разрешаване на строителството  

2 906 000 

Дейност 2. Подготовка на проекти за изменение на свързани законови 

и подзаконови нормативни актове, вкл. създаване на подзаконов 

нормативен акт за функциониране на Единната информационна 

система по устройство на територията, инвестиционно проектиране и 

разрешаване на строителството 

 

406 000 

Дейност 3. Организация и управление на проекта и Публичност и 

информация. Разходи за персонал. 

 

200 000 

 

   3. Разпределение на бюджета, според типа разход: 
   

• Човешки капитал (повишаване на умения, преквалификация…) – 10 %; 

• Труд (разходи за трудови възнаграждения, консултантски услуги …) – 30%; 

• Технология (разходи за придобиване на НМДА – патенти, софтуер…) – 60 % 

 

 

IV. Времеви график за изпълнение: 2022-2026 г. 

 
 


