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Указанията на МРРБ и ДНСК - същност и значение при регламенти-

рането на отношенията между участниците в строителния процес 

 

Пенчо Милков 

 

The instructions of Ministry of Regional Development and Public Works and Directorate for 

National Construction Supervision - nature and significance for regulated relations involved in the 

building process: The report presents the importance and regulation of these instructions. Also a brief 

thematic distribution in four points of guidelines is made. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Спецификата на строителството като дейност и като отрасъл от националната 

икономика предопределят и разширената нормена регламентация, която е създаде-

на в тази област. Съществуват редица нормативни актове – както законови, така и 

подзаконови. В резултат на строителната дейност се създават продукти, които пре-

допределят за дълъг период от време средата, в която хората работят, почиват или 

прекарват свободното си време. Същевременно, въпреки че и в този отрасъл на на-

ционалната икономика се спазват правилата на свободната конкуренция, предвид 

важността на строителната дейност, Държавата е запазила възможността си, чрез 

МРРБ и ДНСК да влияе пряко върху прилагането на строителното законодателство. 

Указанията, които се издават от Министъра на регионалното развитие и благоуст-

ройство и от Началника на Дирекция за национален строителен контрол имат съ-

ществено значение за строителната практика в Република България. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ 

Указанията не са нормативни актове по смисъла на Закона за нормативните 

актове /Обн., ДВ, бр. 27 от 3.04.1973 г./. Указанията, обаче, имат задължителен ха-

рактер за участниците в строителството и за административните органи, които не-

посредствено са ангажирани в този процес. Основанията за това могат да се открият 

на първо място в Закона за устройство на територията /Обн., ДВ, бр. 1 от 2.01.2001 

г., в сила от 31.03.2001 г./. Съгласно сегашната редакция на чл. 3, ал. 1 ЗУТ, след 

ЗИД ЗУТ от ДВ, бр. 65 от 2003 г.: „Министърът на регионалното развитие и благоуст-

ройството ръководи осъществяването на държавната политика по устройство на те-

риторията, координира дейността на централните и териториалните органи на из-

пълнителна власт, на органите на местното самоуправление и местната админист-

рация, извършва методическо ръководство и упражнява контрол върху цялостната 

дейност по устройство на територията”. Веднага следва да се направи уточнението, 

че преди изменението на ЗУТ от 2003 година редакцията на същия текст е била раз-

лична, като изрично е посочено, че дейностите се извършват чрез ДНСК. В сегашна-

та редакция на текста за ДНСК законодателят не говори. 

Същевременно, в § 18, ал. 1 ЗУТ законодателят е конкретизирал правомощи-

ята на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, като му е предос-

тавил и подзаконова нормативна компетентност да одобрява строителни и техни-

чески правила и нормативи, издава наредби и инструкции и одобрява образци на 

документи по прилагането на ЗУТ. 

Нормативно основание за издаване на указания от страна на Министъра на 

регионалното развитие и благоустройство може да се открие в чл. 3 ЗУТ, където из-

рично е посочено, че той осъществява „методическо ръководство” върху цялостната 

дейност по устройство на територията. 

Указанията, издавани от Министъра на регионалното развитие и благоуст-

ройството, намират своето ясно нормативно основание в Устройствен правилник на 
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министерството на регионалното развитие и благоустройството. При действието на 

ЗУТ са били приети и са действали пет Устройствени правилници на МРРБ – от 

1999, от 2001, от 2003, от 2006 и от 2009г. Последният, приет с ПМС № 271 от 

17.11.2009 г., обн. ДВ. бр.94 от 27.1112009г., е действащ и към настоящия момент. В 

чл. 35 е предвидено, че Дирекция "Устройство на територията" към МРРБ: т.1. „под-

помага министъра при осъществяването на държавната политика по устройство на 

територията, координирането на дейността на централните и териториалните органи 

на изпълнителната власт, на органите на местното самоуправление и местната ад-

министрация и методическото ръководство върху цялостната дейност по устройство 

на територията” и в т.3. „разработва методически указания /курсивът е мой/, които 

се публикуват на интернет страницата на министерството по въпроси, свързани с 

противоречиво прилагане на нормативна уредба от органите на държавната и мест-

ната власт”. 

По отношение на ДНСК в ЗУТ се съдържат множество разпръснати разпоред-

би. В някои се посочват регионалните дирекции на ДНСК – чл. 149, ал. 3, чл. 158, ал. 

2, чл. 159, ал. 4, чл. 168, ал. 5, чл. 216, ал. 5 и ал. 6 и чл. 224, ал. 2 ЗУТ. В други нор-

ми се регулират правомощия директно на ДНСК – чл. 53а, чл. 54, чл. 156, чл. 158, ал. 

2, чл. 167, ал. 4, т. 1, чл. 168, ал. 4, чл. 175, ал. 3, т. 2, чл. 177, ал. 2, чл. 178, ал. 5, 

чл. 194, ал. 1, чл. 210, ал. 6, чл. 214, ал. 2 ЗУТ. В глава двадесета на ЗУТ законода-

телят е представил в обобщен вид органите по устройство на територията – минис-

търът на регионалното развитие и благоустройството, ДНСК и кметовете на общини 

и общинските администрации. 

Може да се твърди, че ДНСК издава най-общо два вида указания. Едните, ко-

ито не са предмет на настоящия доклад, биват издавани по повод конкретно извър-

швано строителство – чл. 168, ал. 4, изр. последно. В същата връзка трябва да се 

посочи и чл. 221, ал. 4, Където изрично е посочено, че заповедите, предписанията и 

нарежданията на органите на Дирекцията за национален строителен контрол, изда-

дени в рамките на тяхната компетентност, са задължителни за лицата, за които се 

отнасят /курсивът е мой/. Вторият вид указания на ДНСК, които са предмет и на 

настоящия доклад, не са регламентирани в ЗУТ. 

По отношение на ДНСК нормативно основание за издаваните указания по 

прилагане на ЗУТ и на подзаконовите актове е Устройственият правилник на дирек-

цията за национален строителен контрол. Той има четири редакции след приемане 

на ЗУТ – през 2001, 2003, 2006 и 2010 г. В четвъртия Устройствен правилник на 

ДНСК, който действа и към момента, приет с ПМС № 5 от 20.01.2010 г. /Обн. ДВ. бр.7 

от 26.01.2010г., в сила от 26.01.2010 г./ изрично е записано, в чл. 16, ал. 1, че: Ди-

рекция "Оперативна дейност и контрол": т. 12. „дава указания по прилагането на ЗУТ 

и на подзаконовите нормативни актове във връзка със законосъобразното изпълне-

ние на строежите” и в чл. 17, че Дирекция "Строителен и устройствен контрол": т. 10. 

„дава указания по прилагането на ЗУТ и на подзаконовите нормативни актове във 

връзка с дейността на лицата, упражняващи строителен надзор, и въвеждането на 

обектите в експлоатация”. В 18 изрично е предвидено, че Регионалните дирекции за 

национален строителен контрол: т. 12. „дават решения и/или задължителни указания 

по възникнали спорове между участниците в строителството в етапа на изпълнение 

на строежите”. Тези последен вид указания /т.12/ не са предмет на настоящия док-

лад именно защото са по конкретни спорове между участниците в строителството. 

При анализа на издадените от МРРБ и ДНСК писма с указания по прилагането 

на ЗУТ и на подзаконовите актове по устройство на територията, може да се напра-

ви условно разделение. Указанията могат да се разпределят в четири групи: 

1. Първата, най-условно наречена „ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АДМИНИСТ-

РАТИВНИ ОРГАНИ”, може да обхване следните писма: 

Писмо СТ-898-02-248/02.04.2008г. Относно: Дава указания по въвеждане в ек-

сплоатация на строежи, изградени в курортите; Писмо № 70-00-1724/10.10.2007г. 
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Относно: Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти за строежи с налич-

ни предварителни договори с експлоатационните дружества от органа по чл. 145, ал. 

1 и 2 ЗУТ; Писмо № СТ-783-08-970/04.12.2007г. Относно: Съгласуване и одобряване 

на инвестиционни проекти, издаване на разрешение за строеж и наличието на тех-

ническа възможност за присъединяване на строежи към общите мрежи и съоръже-

ния на техническата инфраструктура, ако последните не са изградени; Писмо № 90-

04-419/02.04.2007г. Относно: Прилагане на ЗУТ и на подзаконовата норбативна 

уредба към него, в т.ч. Наредба № 2 от 2003г. за въвеждане в експлоатация на стро-

ежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени 

СМР, съоръжения и строителни обекти; Писмо № 90-04-419/17.05.2007г. Относно: 

Предписване на ограничителни условия при издаване на разрешения за ползване на 

строежите; Писмо 92-00-1153/31.07.2007г. Относно: Превантивен контрол за спазва-

не на ЗАПСП при съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти; Писмо № 

СТ- 783-03-970/01.06.2007г. Относно: Предварителни договори с екплоатационните 

дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура, без 

изградени улични мрежи на техническата инфраструктура и без осигурена възмож-

ност за присъединяване на строежите; Писмо № РД-2891-07-706/09.11.2006г. Относ-

но: Редът за държавно приемане на строежи, финансирани от предприсъединител-

ните фондове на ЕС /по програма ИСПА/; Писмо № СТ-13/833-01-592/13.03.2006г. 

Относно: Започнати или завършени строежи без заверени заповедни книги и законо-

вата възможност за търсене на административно-наказателна отговорност от ви-

новните лица – чл. 158, ал. 2, във вр. с чл. 224, ал. 1, т. 5 и ал. 5, във вр. с чл. 239, 

ал. 2 ЗУТ; Заповед № РД-13-040/30.01.2006г. За предоставяне на правомощия от 

Началника на ДНСК на началницита на РДНСК; Писмо № 08-00-14/29.04.2005г. От-

носно: някои фактически обстоятелства при заверката на заповедната книга на 

строежа; Писмо КОК-3175-07-730 от 27.12.2004г. Относно: Извършване на строеж 

при влезли в сила строителни книжа, като инвестиционните проекти са одобрени в 

несъответствие с предвижданията на ПУП; Процедури при установяване на строеж с 

одобрени инвестиционни проекти, които са в нарушение на правилата и нормативи-

те за устройство на територията; Действията, които следва да бъдат предприети от 

органите на ДНСК при констатирани нарушения на разпоредбите по устройство на 

територията от лица, които извършват оценяване на съответствието на инвестици-

онните проекти и/или упражняват строителен надзор; Писмо № 90-04-

187/19.02.2004г. на МРРБ, Относно: Разрешаване ползването на строежи започнати 

преди 01.09.1999г., за които няма сключени договори за строителен надзор; Писмо 

№ IV-2627-05-510 от 15.09.2003г. на ДНСК, Относно: срока за заверка на заповедна-

та книга; Писмо № IV 2753-07-544 от 17.12.2003г. на ДНСК, Относно: Заверка на за-

поведната книга; Писмо № 90-04-990 от 05.08.2003г. на МРРБ, Относно: Образци и 

указания по представяне на необходимите документи за въвеждане в експлоатация 

на строежите от четвърта и пета категория; Писмо № IV-818-04-720 от 21.06.2000г., 

на ДНСК, Относно: Геоложки доклад; Писмо № IV-2020-01-810 от 26.10.1999г. и Пис-

мо № IV-2391-03-251 от 20.12.1999г. на ДНСК, Относно: Окончателния доклад съг-

ласно изискванията на чл. 20 ПОФЗЛУНСНПС и чл. 2, чл. 5, ал. 1 от Наредба № 6 за 

разрешаване ползването на строежите в Република България /Обн. ДВ, бр. 72 от 

1999г./. 

2. Втората група писма, могат да се обединят в група, която „ТЪЛКУВАТ 

ПРАВНИ НОРМИ”. В тази група можем да поставим: 

Писмо № 07-00-68/29.12.2008г. Относно: Прилагането на ЗУТ и ЗЕС при изг-

раждане на електронни съобщителни мрежи; Писмо № СТ-965-03-310/14.05.2008г. 

Относно: Прилагане на чл. 5 и чл. 6 от Наредба № 2/2007 за проектиране на сгради и 

съоръжения в земетръсни райони; Писмо СТ-2757-08-232/04.11.2008г. Относно: 

Прилагането на ЗТИП и подзаконовите наредби; ПисмоСТ-2555-09-234/09.12.2008г. 

Относно: Въвеждане в експлоатация на строежи за съхранение, производство и тър-
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говия с взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси; Писмо № 90-04-77/6/ 

от 17.06.2007г. Относно: проектиране на сгради и съоръжения в свлачищни райони и 

прилагене на чл. 96, ал. 5 ЗУТ; Писмо № V8-57/28.02.2008г. Относно: прилагане на 

Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието 

на строителните продукти; Писмо № 66-00-23/21.03.2008г. Относно: Прилагане на 

чл. 157, ал. 2 ЗУТ; Писмо № СТ-839-09-222/14.12.2007г. Относно: Указания по прила-

гане на влизащите в сила от 02.01.2008г. изменения на чл. 154, ал. 2 и чл. 237, ал. 1 

ЗУТ; Писмо № 08-Р-47/23.07.2007г. Относно: Разрешения за ползване на обекти 

захранени от собствени източници на електроенергия; Писмо № V8-

1323/20.07.2006г. Относно: Отговаря на въпроси, свързани с ниско жилищно застро-

яване /до 10м./; Писмо № 08-В-82/11.08.2006г. Относно: становище за случаите, при 

които акт обр. 3 може да се признае за протокола по чл. 74, ал. 2 ЗУТ преди засип-

ване на подземни проводи; Писмо № 92-00-1550/01.02.2007г. Относно: Отговаря на 

въпроси, свързани с подземно застрояване в УПИ; Писмо № 90-04-419/02.04.2007г. 

Относно: Прилагане на ЗУТ и на подзаконовата нормативна уредба към него, в т.ч. 

Наредба № 2 от 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Р България и 

минималните гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни 

обекти; Писмо № 90-03-263/15.03.2006г. Относно: Прилагане на изискванията на 

Приложение № 2 „Инженерно-технически правила по гражданска отбрана” от ПМС 

№ 45 от 30.12.1988г.; Писмо № 92-00-1210/08.12.2004г. Становище по прилагане на 

разпоредби на ЗУТ и на подзаконови нормативни актове, свързани с изграждането и 

въвеждането в експлоатация на кабелни далекосъобщителни мрежи; Писмо № V8-

2072/08.12.2004г. Относно: Категоризиране на строежите, представляващи присъе-

динителни проводи към сградните инсталации /сградни отклонения на енженерните 

мрежи/; Писмо № ТАВ-1833-06-806 от 15.11.2004г. на ДНСК и Писмо № 70-00-1274 

от 14.02.2005г. на МРРБ Относно: прилагането на § 24 от ЗР на ЗУТ /редакция 

2004г./; Писмо № 66-00-224 от 01.07.2004г. Относно: възстановяване на изгубени 

книжа по чл. 145, ал. 5 ЗУТ; Писмо № 92-00-796 от 22.03.2004г. на МРРБ Относно: 

Отговаря на поставени въпроси относно разпоредби на ЗУТ; Писмо № V8-269 от 

13.04.2004г. на МРРБ, Относно: Прилагане на разпоредбата на чл. 166, ал. 3 и ал. 4 

ЗУТ; Писмо № IV-3815-00-258 от 21.01.2004г. на ДНСК, Относно: приложение на чл. 

177, ал. 3 ЗУТ; Писмо № IV-3545-00-248 от 21.01.2004г. на ДНСК, Относно: Приложе-

ние на чл. 152, ал. 2 и 154, ал. 5, изр. 1 ЗУТ; Писмо № 08-00-52 от 06.10.2003г. на 

МРРБ, Относно: Прилагане на разпоредби от ЗИД на ЗУТ, обн. ДВ, бр. 65/2003г. и от 

новите наредби №№ 1, 2 и 3, ДВ, бр. 72 от 2003, издадени в съответствие със същия 

закон; Писмо № 66-00-230 от 12.11.2003г. на МРРБ, Относно: Удостоверението за 

въвеждане в експлоатация на строежи от четвърта и пета категория; Писмо № V8-

1530 от 12.11.2003г. на МРРБ Относно: чл. 177, ал. 1 ЗУТ; Писмо № 70-00-1193 от 

01.12.2003г. на МРРБ, Относно: Изменението на ЗУТ с ДВ, бр. 65 от 2003г.; Писмо № 

70-00-1642 от 16.01.2004г. на МРРБ, Относно: Определяне категорията на строежа. 

3. Третата група писма могат да се групират като „ОПРЕДЕЛЯЩИ УЧАСТ-

НИЦИ В СТРОИТЕЛСТВОТО” 

Писмо № СТ-1490-04-360/16.06.2008г. Относно: Изграждане на съоръжения 

/базови станции/ на електронната съобщителна мрежа на „Космо България Мобайл” 

ЕАД, разположени върху покриви на съществуващи сгради; Писмо № СТ-1276-04-

573/20.06.2008г. Относно: Определяне на възложителя /по смисъла на чл. 161 ЗУТ/ 

при изграждане на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, инвести-

рани от физически и юридически лица; Писмо № СТ-2940-08-172/31.10.2008г. Относ-

но: Прилагане на ЗУТ и ЗЕС при издаване на разрешения за строеж за обекти на 

електронните съобщителни мрежи и съоръжения и свързаната с тях инфраструкту-

ра; Писмо № СТ-839-00-549/23.01.2009г. Относно: Изискванията към строителните 

фирми, при наемането им за изпълнение на строежи или СМР; Писмо № 92-00-

152/26.04.2006г. Относно: Възможността физическо лице, участващо в лиценза на 
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двама консултанти, да бъде включено без ограничение от други консултанти в раз-

ширените им списъци; Писмо № 92-00-631/11.07.2005г. Относно: Единно и взаимо-

обвързано прилагане на чл. 139, ал. 3 и чл. 142, ал. 8 от ЗУТ и чл. 9, ал. 4 и § 5 от 

ПЗР на ЗКАИИП; Писмо № СТ-304-02-073/08.04.2005г. Относно: Определяне на въз-

ложителя /по смисъла на чл. 161 ЗУТ/ при изграждане на мрежи и съоръжения на 

техническата инфраструктура, инвестирани от физически и юридечески лица; Писмо 

№ СТ-1717-03-509/22.06.2005г. Относно: Отговаря на въпроси по прилагане на ЗУТ и 

подзаконовите наредби при строежи, при които се извършва оценка за съответстви-

ето и упражняване на строителен надзор от „Международен консорциум”; Писмо СТ-

3334-07-351 от 13.12.2004г. Относно: Определяне на възложителя при изграждане 

на сградни отклонения от обща далекосъобщителна мрежа; Писмо СТ-3099-07-450 

от 15.12.2004г. Относно: проблеми, свързани с изтичане срока на оправомощаване 

на лица, упражняващи строителен надзор и с процеса на лицензиране на консултан-

ти за упражняване дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 ЗУТ; Писмо № 92-00-725 от 

11.08.2004г. Относно лицата, извършващи оценка за съответтсвието по част „Конст-

руктивна” на инвестиционните проекти; Писмо № 70-00-1189 от 11.08.2004г. Относ-

но: Изисквания към лицата, извършващи оценка за съответствието по част „Конст-

руктивна” на инвестиционните проекти; Писмо № 26-00-246 от 18.09.2003г. на МРРБ, 

Относно §§ 185 и 186 ПЗР от ЗИД на ЗУТ ДВ, бр. 65 от 2003; Писмо № 90-04-1316 от 

14.11.2003г. на МРРБ, Относно: физическите лица, упражняващи технически контрол 

по част „Конструктивна” на инвестиционните проекти. 

4. Четвъртата група могат да се групират писма, издадени по повод „ПРАВА И 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО” 

Писмо № СТ-3069-09-65/23.12.2008г. Относно: Провеждане на процедура по 

реда на чл. 154, ал. 5 ЗУТ; Писмо № 90-04-90/30.01.2008г. Относно: Дава указания за 

превантивен контрол с цел недопускане на аварии в строителството и в експлоата-

ционни условия; Писмо № РД-212-05-594/16.07.2007г. Относно: Прилагането на раз-

поредбита на чл. 96, ал. 5 ЗУТ при извършване на СМР в свлачищни райони; Писмо 

№ СТ-2701-07-377/26.09.2007г. Относно: Прилагането на чл. 163а ЗУТ за строежи 

пета категория; Писмо № 90-04-436/05.04.2007г. Относно: Указания по прилагането 

на Наредба № 5 от 2006г. за техническите паспорти на строежите; Писмо № ФС-

2067-00-512/22.01.2007г. Относно: спазване на Наредба № 6/2003г. за изграждане на 

достъпна среда в урбанизираните територии при съгласуване на инвестиционни 

проекти; Писмо № СТ-839-027-419/02.04.2007г. Относно: Редът за съгласуване на 

ПУП и уреждане отношенията със собствениците на засегнати имоти при изгражда-

не на газопроводи; Указания за прилагане на енергоефективни услуги с гарантиран 

резултат /ESCO услуги/ в обществени и административни сгради в изпълнение на 

Програмите за енергийна ефективност; Писмо № 08-К-69/01.12.2005г. Относно: 

Предварителните договори по чл. 143, ал. 1, т. 3 ЗУТ за присъединяване към ел. 

мрежи; Писмо № СТ-2321-05-465/20.09.2005г. Относно: Съдържание на инвестици-

онния проект; Писмо № 99-00-4-81/26.04.2005г. Относно: Запитване по процедури на 

проекти по програма ИСПА – относно изменение в процеса на строителството на 

одобрените инвестиционни проекти от лицата, осъществяващи авторски надзор и 

относно одобряването на инвестиционни проекти и издаване разрешения за строеж 

за съпътстваща инфраструктура към дапата за битови отпадъци; Писмо № 08-К-

30/29.04.20005г. Относно: прилагане на Наредба № 2 от 2004г. за минималните 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР; 

Писмо № 66-00-96/12.05.2005г. Относно: Оценяване съотвествието на армировка за 

стоманобетонни конструкции и на продукти от метал, на елементи за метални конст-

рукции и на съединителни средства за тях – вносно производство; Писмо № 66-00-

76/21.06.2005г. Относно: Застраховане на професионалната отговорност на физи-

ческото лице, упражняващо технически контрол по част „Конструктивна” на инвести-

ционните проекти; Писмо СТ-04/1429-00-250 от 17.01.2005г.; Писмо № 07-00-25 от 
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13.05.2004г. Относно заповедната книга и документалното удостоверяване на нача-

лото на строеж; Писмо № 07-00-34 от 22.06.2004г. Относно прилагане на чл. 177, ал. 

1 и 3 ЗУТ; Писмо № 70-00-586 от 15.07.2004г. Относно: Неявяване на поканена стра-

на при съставяне на актове и протоколи по Наредба 3 от 2003г.; Писмо № 9104/501 

от 25.08.2004 на МТСП и Писмо № 90-04-975 от 25.08.2004г. на МРРБ Относно: Уза-

кания по прилагането на Наредба 2 за минималните изисквания за ЗБУТ при извър-

шване на СМР, в сила от 05.11.2004г. – координатори по безопасност и здраве; про-

ектантска правоспособност при изготвяне на ПБЗ и др.; Писмо № 53-00-69 от 

08.09.2003г. на МРРБ, Относно: приложение на чл. 168, ал. 2, ал. 6 ЗУТ; Писмо № 

V8-1609 от 08.12.2003г. на МРРБ, Относно: Въвеждане в експлоатация на строеж, 

четвърта категория строителството, на който е започнато преди 01.09.1999г.; Писмо 

№ V8-1985 от 16.12.2003г. на МРРБ, Относно: Задължителните актове в строителст-

вото и регламентация на другите отношения между участниците; Писмо № 26-00-433 

от 22.06.2000г. на МРРБ, Относно: Правомощия на лицата, упражняващи независим 

строителен надзор в проектирането и строителството; Писмо № IV 942-04-058 от 

25.05.2000г. на ДНСК, Относно: Правомощия на лицата, упражняващи независим 

строителен надзор в проектирането и строителството; Писмо № IV-1650-08-025 от 

27.09.2000г. на ДНСК, Относно: подписване на документи от независимия строите-

лен надзор. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Указанията не са достъпни свободно. За снабдяване с писмата авторът се 

обърна с официални писма към МРРБ и ДНСК, на които получи отговори. С Писмо 

V8976/30.05.2011г. главният секретар на МРРБ заявява официално, че достъп може 

да се осигури, ако бъде подадено заявление по закона за Достъп до обществена 

информация и бъде заплатена такса. Изрично следва да се уточни, че писмата не са 

и не могат да представляват „обществена информация” по смисъла на ЗДОИ, след 

като следва да бъдат вземани предвид от всички лица, упражняващи дейност по 

строителството. С писмо АО-1462-03-939 зам. началникът на ДНСК Георги Даракчи-

ев изрично заявява: „ДНСК няма възможност да Ви изпрати изисканите от Вас указа-

телни писма, издадени от ДНСК в периода от 2000 до 2011г. по разпоредбите на ЗУТ 

и подзаконовите нормативни актове. Издателство „Блестящ факел” разполага с ци-

тираните от Вас писма и периодично ги публикува”. Тук изрично следва да се уточни, 

че единственият източник за запознаване с писмата са издаваните от посоченото 

издателство книжки. Последната книжка, обаче, е издадена през 2009 година. С ог-

лед на важността на указателните писма на МРРБ и ДНСК по приложение на ЗУТ и 

подзаконовите актове по устройство на територията и изложените затруднения при 

снабдяване с тях, считам, че следва МРРБ да изпълни вмененото му задължение в 

чл. 35, т. 3 от Устройствения правилник на МРРБ, където изрично е записано, че ме-

тодическите указания следва да се публикуват на интернест страницата на МРРБ. 
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