ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМНИЯ БЮДЖЕТ КЪМ
ПОЛУГОДИЕТО НА 2014 Г.
НА МИНИСТЕРСТВО НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Министерство на инвестиционното проектиране прилага политика в областта
на подобряване на инвестиционния процес чрез развитие на информационните
системи на кадастъра и имотния регистър, стимулиране на публично-частното
партньорство, подобряване качеството на превантивния и текущ контрол и
прилагане на европейските стандарти, която обхваща три бюджетни програми:
Бюджетна програма № 1 - Инвестиционно проектиране, устройствено
планиране, финансиране и контрол
Бюджетна

програма

№

2

"Нормативно

регулиране

и

контрол

на

инвестиционния процес в строителството”
Бюджетна програма № 3 "Геодезия, картография и кадастър"
Поставените пред МИП цели са: постигане на високо качество на проектите и
строителните обекти, създаване на библиотека от чакащи финансирани обекти с висока
степен на социална значимост, намаляване на безработицата в бранша чрез максимално
усвояване на инвестициите и излизане на външни пазари със строителство,
равнопоставеност на участниците в инвестиционния процес и преодоляване на
монополните зависимости в строителния бранш, възстановяване на строителния и
проектантски бранш, възвръщане на традиционни пазари за проектанти и строители чрез
износ на интелектуален продукт и строителни услуги и умения, подобряване на
социалния статус на участниците в процеса на инвестиционното проектиране и
строителство като целта е изравняване на нивата с тези от развитите страни на ЕС,
развитие на средата за работа и обитаване в посока устойчиво строителство и екологична
среда, влияние върху процесите на формиране на кадри, необходими за проектантския и
строителния бизнес.
В тази връзка се изпълняват дейности по създаване на кадастрална карта за цялата
страна, организация и методическо ръководство на общините за довършване на процеса
за създаване на ОУП.
Министерството е ангажирано да подпомогне финансирането на ОУ планове, да
контролира развитието на процеса на изработването им и на тяхното качество.

От значителна важност са законодателните инициативи, свързани със създаване на
модерна система от закони, които да регулират отношенията в строителните и
проектантски

процеси,

като

въведат

сериозни

административни

облекчения,

предвидимост и прозрачност на процедурите, равнопоставеност между участниците в
процеса чрез избягване на монополните условия, заварени до сега. Работи се по
синхронизиране на нормативната уредба на страната с тази на ЕС, свързана с
продължаване на въвеждането и актуализирането на EN (европейски норми),
лицензиране на продукти и фирми производители. Новото е въвеждането на BIM (Smart
Building technologies) стандарт, като държавно изискване към проектантите, въвеждане
на стандарти за устойчиво строителство и за екологично развитие на средата
Не на последно място по важност е намаляване на процента на незаконно
строителство, чрез облекчаване на законодателните тежести и уеднаквяване на
критериите за качество на проектите, проектната документация и строежите с тези от
западноевропейските страни.
Министерството е натоварено да привлича инвестиции в областта на
строителството за реализиране на проекти, които няма да бъдат финансирани от
европейски програми или от държавния бюджет. Целта е да се подобри инвестиционният
климат, да се ускори темпа на усвояване на инвестиционния капитал.
I. ОТЧЕТ НА ОСНОВНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТА ЗА ПЕРИОДА
01.01 - 30. 06.2014 г.
Приложение № 1 – Отчет на приходите по бюджета
ПРИХОДИ
(в хил. лв.)

Закон

Уточнен
план

Отчет

Общо приходи:
Данъчни приходи
Неданъчни приходи
25 400
25 400
10 647
Приходи и доходи от собственост
4
Държавни такси
23 653
23 653
10 392
Глоби, санкции и наказателни лихви
1747
1747
305
Други
-54
Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми
Към 30.06.2014г. се наблюдава изпълнение на приходите в размер по-нисък от
планирания – при заложени в бюджета 12 710 хил. лева, реалното изпълнение е в размер
на 10 647 хил. лева.
По-ниското изпълнение на приходите е във връзка с усилията на правителството
на Република България, в посока намаляване на административната тежест за
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гражданите и бизнеса чрез намаляване на таксите за извършваните административни
услуги и облекчаване на обслужването. За тази цел с ПМС № 12/30.01.2014г. (обн. ДВ
10/04.02.2014) беше изменена Тарифа 14 за таксите, събирани в системата на МИП и от
областните управители, което рефлектира отрицателно върху събираните суми, като найсъществените изменения са:
 Цената за издаване на скица за сграда е намалена три пъти;
 Отпада таксата за извършване на устна справка;
 Отпада начисляването на минимален праг при завяване на цифров модел на
поземлен имот.
Също така, промените в Закона за общинската собственост през 2013г. и изменението
на ЗУТ, дадоха възможност общините да получават безплатно от АГКК скици и други
данни за имотите - общинска собственост и придобиха част от контролната дейност на
ДНСК.
Приложение № 2а – Отчет на разходите по области на политики и бюджетни
програми (по бюджета на ПРБ)
РАЗХОДИ
(в хил. лв.)
Общо разходи по бюджета на ПРБ
Политика в областта на подобряване на
инвестиционния процес чрез развитие на
информационните системи на кадастъра и
имотния регистър, стимулиране на публичночастното партньорство, подобряване
качеството на превантивния и текущ контрол и
прилагане на европейските стандарти
Бюджетна програма №1 Инвестиционно
проектиране, устройствено планиране,
финансиране и контрол
Бюджетна програма № 2 "Нормативно
регулиране и контрол на инвестиционния процес в
строителството”
Бюджетна програма "Геодезия, картография и
кадастър"
Други програми
Програма „Администрация”

Закон

Уточнен
план

Отчет

25 084

25 151

9 815

5 122

5 122

1 452

7 458

7 476

3 503

12 504

12 553

4 860

Разпределението на разходите по област на политика и бюджетни програми на
министерството е утвърдено със чл.24, ал. 2 от ЗДБРБ за 2014г.
Извършените разходи за отчетния период 01.01-30.06.2014 г. представляват 85%
от планираните за периода. По-голямата част от тях са за персонал, а тези за издръжка
са предимно от комунално-битов характер.
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Приложение № 2б – Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми
ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И
БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ на
МИНИСТЕРСТВО НА
ИНВЕСТИЦИОННОТО
ПРОЕКТИРАНЕ

(в хил. лв.)

Общо разходи
Политика в областта на
подобряване на
инвестиционния процес чрез
развитие на информационните
системи на кадастъра и
имотния регистър,
стимулиране на публичночастното партньорство,
подобряване качеството на
превантивния и текущ
контрол и прилагане на
европейските стандарти
Бюджетна програма №1
Инвестиционно проектиране,
устройствено планиране,
финансиране и контрол
Бюджетна програма № 2
"Нормативно регулиране и
контрол на инвестиционния
процес в строителството”
Бюджетна програма № 3
"Геодезия, картография и
кадастър"
Други програми
Бюджетна програма
"Администрация"

Ведомствени разходи

Администрирани
разходи

По
По
други
други
Общо
бюдже
бюдж
консолид
ти,
ети,
ирани
По
сметки
По
сметк
разходи
бюдже
за
бюдже
и за
Общо
Общо
та на средст
та на средст
ПРБ
ва от
ПРБ
ва от
ЕС и
ЕС и
чужди
чужди
средст
средст
ва
ва
10 523 10 073
9 714
708
101
101
0

1 801

1 452

1 452

3 503

3 503

3 503

5 219

5 118

4 759

349

359

101

101

0

В отчета на консолидираните разходи освен разходите, извършени по бюджета, са
включени и разходите по три оперативни програми – „Регионално развитие“, „Човешки
ресурси“ и „Административен капацитет“, финансирани с европейски средства, по които
МИП е бенефициент, както и разходите за лихви по заем 46190 от Световна банка.
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Приложение № 3 – Източници на финансиране на консолидираните разходи
Източници на финансиране на
консолидираните разходи, обхванати в
програмния и ориентиран към резултатите
бюджет
(в хил. лв.)
Общо разходи:
Общо финансиране:
Собствени приходи
Субсидия от държавния бюджет
Целеви средства от ЦБ
Предприсъединителни програми на ЕС, вкл.
съфинансирането от ДБ
Структурни
фондове,
Кохезионен
фонд,
фондовете за прилагане на ОСП и ОРП на ЕС, вкл.
съфинансирането от ДБ
Заеми
Други безвъзмездни помощи
Други европейски фондове, програми и
инициативи, по които Република България е
страна-партньор, вкл. и национално
съфинансиране
Други

Закон

Уточнен
план

Отчет

25 084

25 151

10 523

25 400
-316

25 400
-249

10 647
-832

708

Източниците на финансиране на консолидираните разходи към 30.06.2014г. са
съответно:
- собствени приходи – 10 647 хил. лв.
- Кохезионен фонд – 708 хил. лв.
От приложение № 3 е видно, че събраните приходи покриват изцяло извършените
разходи по програмите на МИП.

II. ПРЕГЛЕД НА НАСТЪПИЛИТЕ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД ПРОМЕНИ
През отчетния период няма промени в организационната структура на Министерство
на инвестиционното проектиране.

ПРЕГЛЕД
НА
ИЗПЪЛНЕНИЕТО
НА
ПРОГРАМА
№
1
"
ИНВЕСТИЦИОННО
ПРОЕКТИРАНЕ,
УСТРОЙСТВЕНО
ПЛАНИРАНЕ,
ФИНАНСИРАНЕ И КОНТРОЛ”.
За изпълнението на стратегическите цели, заложени в програмата, участват
всички дирекции от Министерството на инвестиционното проектиране.

-5-

Дейността им е ориентирана към изграждане на устойчиви условия за
инвестиционния и строителния процес на територията на Република България чрез
създаване на нормативни условия за проектиране, изпълнение и поддържане на
безопасни, енергоефективни и достъпни строежи (сгради и строителни съоръжения) и
въвеждане и прилагане на европейските регламенти, директиви и стандарти в областта
на проектирането и строителството, осигуряване на система за оправомощаване и
ефективен контрол върху дейността на лицата за оценяване на строителните продукти.
 Отчет на показателите за полза/ефект и целеви стойности за
периода 01.01 -30.06.2014 г. за изпълнение на заложените в програмата цели
Приложение № 5 – Отчет на показателите за изпълнение по бюджетните програми
Бюджетна програма “Инвестиционно
проектиране, устройствено планиране,
финансиране и контрол”
№

Мерна
Целева
Отчет
единица стойност

Показатели за изпълнение

1

Благоустрояване на населени места

бр.

19

0

2

Изграждане/рехабилитиране на зони за отдих

м2

15 088

0

3

Изграждане на детски площадки

бр.

10

0

4

Рехабилитиране на улици

м2

26 128

0

5

Рехабилитиране на тротоари и площадни
пространства

м2

8 669

0

6

Обноване на обществени сгради

бр.

3

0

Бр.

19

19

Бр.

14

14

Бр.

16

16

Бр.

264

264

Бр.

7

7

Бр.

264

264

Разглеждане и одобряване на инвестиционни
проекти и издаване на разрешения за строеж
Участие в междуведомствени и
вътрешноведомствени работни групи и комисии при
8
разработването и изменението на нормативни и
други административни актове
Проучване, анализ и изготвяне отговори на
9 запитвания и предложения, свързани с жилищната
политика
Провеждането на информационни-образователни
кампании сред гражданите и общинските и
10
районните администрации за реализиране на
основните цели на националната жилищна политика
Участие в сесии на междуправителствени комисии
за икономическо сътрудничество с цел привличане
11 на външно финансиране от европейски фондове,
насърчителни инструменти и други кредитни
институции
Съдействие на местната администрация при
12 прилагането на държавната политика за
устройствено планиране на територията –
7
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подпомагане органите на местното самоуправление
и местната администрация в процеса на изработване
на Общи устройствени планове на общините
(ОУПО), съобразно с разпоредбата на §123 от ПЗР
на Закона за устройство на територията
Показатели от 1 - 6
Дирекция „Благоустройство“ работи по изпълнение на инвестиционни проекти по
„Процедура за набиране на проектни предложения за подпомагане на малките населени
места за изпълнението на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и
проекти със социална насоченост“, финансирана от Публичната инвестиционна програма
„Растеж и устойчиво развитие на регионите“, съгласно ПМС № 19 / 07.02.2014 г.
№
1.

Обект
Повишаване на енергийната ефективност за ЦДГ "Радост", с. Ясенково и ОУ "П. Р.
Славейков" с. Изгрев, община Венец, област Шумен

2. Реконструкция на улична мрежа и тротоари в гр. Искър
3.

Рехабилитация на улица , свързваща центъра с гробищен парк в с. Нова Махала,
общ.Николаево, обл. Стара Загора

4. "Рехабилитация на улици в град Летница"
5. "Благоустрояване на парк "Кедикчал" с. Равен, община Момчилград
6.

Ремонт и реконструкция на сградния фонд и прилежащите му терени на читалище
Светлина - Царевец 1927, с. Царевец, община Свищов

7. Изграждане на детски площадки и рехабилитация на зелени площи в община Ветрино
8. Рехабилитация на улици в с. Чорбаджийско
9. Реконструкция на тротоари от о.т. 279 до о.т. 262 село Малка Арда, община Баните
10.

Рехабилитация и реконструкция на улица с о.т 317 - о.т 136 - о.т 135 - о.т 134 - о.т 133 о.т 132А - І етап в гр. Павел баня , община Павел баня, Област Стара Загора

11. Централен парк и зелена площ в с. Бата
"Благоустрояване централна част по ул. "Централна" и прилежаща територия,
12. включваща част от кв. 1, УПИ ІІ-796, кв.4, УПИ І-739, кв.7, УПИ ХV-740 в с.
Щръклево, община Иваново, област Русе

За проектите са стартирали открити процедури по ЗОП за провеждане на
обществени поръчки за СМР и Строителен надзор. Очаква се подписване на договори
през м.септември. Изпълнение на проектите – до края на 2014г.



Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти и издаване на

разрешения за строеж
РзС-1/05.02.2014 г. за строеж: "Регионално депо за битови отпадъци в регион
Видин на площадка, находяща се в землището на с.Жеглица, местност "Рамова ливада".
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Индикативна стойност на проекта без ДДС 14 400 000 лв.
РзС-2/07.02.2014 г. за строеж: "Инженеринг /проектиране и строителство/ на
ПСОВ, колектори и КПС по проект "Събиране, пречистване и отвеждане на
пречистените отпадъчни води от агломерация Несебър - Слънчев бряг - Равда в рамките
на проект DIR - 51011116-68-152 ОП "Околна среда 2007 -2013 г." Обект 1 : "Събиране
на отпадъчни води от агломерация "Несебър - Слънчев бряг - Равда" и довеждането им
до пречиствателна станция за отпадъчни води "Равда" на територията на общ.Несебър,
област Бургас". Индикативна стойност на проекта без ДДС 12 903 296 лв.
РзС-3/13.03.2014 г. за строеж: „Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара
София. Индикативна стойност на проекта без ДДС е 55 962 874,21 лв.
РзС-4/21.03.2014 г. за строеж: „Пречиствателна станция за отпадъчни води
/ПСОВ/ гр.Видин, поземлен имот с идентификатор 10971.510.175 по кадастрална карта
на гр.Видин, ЮПЗ. Индикативна стойност на проекта без ДДС е 20 916 924,68 лв.
РзС-5/26.03.2014 г. за строеж: „Изграждане на ПСОВ, канализационна мрежа и
рехабилитация на водопроводна мрежа в гр.Луковит", обект 1 : "Изготвяне на работен
проект и изграждане на главни колектори , вътрешни канализационни мрежи и
реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа по улиците , предвидени за
канализация в гр.Луковит, обект 2 : Изготвяне на работен проект за ПСОВ, изграждане
на ПСОВ и довеждаща инфраструктура, доставка и монтаж на машини и съоръжения,
обучение на персонала и тестване на оборудването". Индикативната стойност на проекта
без ДДС е 26 606 271,71 лв.
РзС-6/30.04.2014 г. за строеж: "Реконструкция и рехабилитация на В и К мрежа на
гр.Поморие". Индикативната стойност на проекта без ДДС е 46 214 000,00 лв.
РзС-7/30.04.2014 г. за строеж: „Реконструкция и модернизация на ПСОВ гр.Поморие“. Индикативната стойност на проекта без ДДС е 16 080 000,00 лв.
РзС-8/10.05.2014 г. за строеж: „Брегозащита в Силистра - брегоукрепване на
Западна промишлена зона". Индикативната стойност на проекта без ДДС е 9 491 370,00
лв.
РзС-9/15.05.2014 г. за строеж: „Интегриран проект за водния цикъл на гр.Созопол
- І етап с подобекти“. Индикативната стойност на проекта без ДДС е 11 792 598,98 лв.
РзС-10/15.05.2014 г. за строеж: „Регионална система за управление на отпадъците
в регион Велико Търново на територията на землище на с."Шереметя", община Велико
Търново". Индикативната стойност на проекта без ДДС е 22 759 953,03 лв.
РзС-11/15.05.2014 г. за строеж: „Довеждаща и отвеждаща техническа
инфраструктура към Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико
Търново". Индикативната стойност на проекта без ДДС е 864 065,01 лв.
РзС-12/21.05.2014 г. за строеж: „ЖП линия № 4 Русе - Горна Оряховица - Дъбово,
междугарие Кръстец - Радунци от км.204 /+050/ до км.211 /+530/, /включително тунели
№ 20,21 и 22/ по ІV -та главна жп линия - реконструкция/“. Индикативната стойност на
проекта без ДДС е 11 804 870,17 лв.
РзС-13/28.05.2014 г. за строеж: „Инженеринг /проектиране и строителство/ на
ПСОВ, колектори и КПС по проект "Събиране, пречистване и отвеждане на
пречистените отпадъчни води от агломерация Несебър - Слънчев бряг - Равда в рамките
на проект DIR - 51011116-68-152 ОП "Околна среда 2007 -2013 г." Обект 3: "Събиране на
отпадъчни води и довеждането им до изливна шахта 2 на главен колектор към КПС 15".
Индикативната стойност на проекта без ДДС е 13 182 467,24 лв.
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РзС-14/04.06.2014 г. за строеж: „Рехабилитация на водоснабдителна и
канализационна мрежи на гр.Банско с изграждане на ПСОВ" ЕТАП ІІ: "Проектиране и
строителство на ПСОВ, ВиК мрежа западна част, външни връзки към ПСОВ и корекция
на река гр.Банско". Индикативната стойност на проекта без ДДС е 42 473 000,00 лв.
РзС-15/04.06.2014 г. за строеж: „Язовир "Пловдивци" и Пречиствателна станция
за питейни води "Пловдивци" . Индикативната стойност на проекта без ДДС е 40 000
000,00 лв.
РзС-16/05.06.2014 г. за строеж: „ПСОВ и довеждащ колектор- гр.Свищов“.
Индикативната стойност на проекта без ДДС е 22 328 285,00 лв.
РзС-17/19.06.2014 г. за строеж: „ Изграждане на ГПСОВ с довеждащ колектор и
прилежаща инфраструктура в гр.Павликени“. Индикативната стойност на проекта без
ДДС е 23 683 863,82 лв.
РзС-18/19.06.2014 г. за строеж: „Сграда на Богословски факултет - основен
ремонт, възстановяване и реставрация“. Индикативната стойност на проекта без ДДС е
15 416 666,67 лв.
РзС-19/20.06.2014 г. за строеж: „Регионален център за управление на отпадъците Стара Загора“. Индикативната стойност на проекта без ДДС е 25 646 718,89 лв.
 Участие в междуведомствени и вътрешноведомствени работни групи
и комисии при разработването и изменението на нормативни и други
административни актове
 Вътрешноведомствена работна група №РД-10-15/09.10.2013г. за
разработване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на
територията, координирана от дирекцията;
 Проект “Развитие на електронното управление чрез изграждане на
национален регистър на плановите документи в областта на устройството на
територията“ по договор 13-31-23/14.04.2014г бюджетна линия BG051РО002/13/3.1-08
по ОПАК;
 Междуведомствена работна група към МТСП №РД 01-98/07.02.2014г. по
изготвяне на План за действие за осигуряване на равни възможности за хората с
увреждания 2014-2015г.;
 Междуведомствена работна група към МИЕ №РД-16-71/22.01.2014г. по
усъвършенстване на нормативната база относно договори с гарантиран резултат (ЕСКО
Договори) в публичния сектор;
 Междуведомствена работна група към МИЕ №РД-16-766/03.06.2014г. по
Регламент 0347/2013 на ЕС за разработване на наръчник за процедурите относно
Проекти от общ интерес /ПОИ/ за държавите –членки на ЕС;
 Междуведомствена комисия по осигуряване на изпълнението на договор
№ Д-30-85/02.07.2013 г. за „Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект
„Възстановяване на екологичното равновесие по поречието на р.Джерман, в участъка от
гр. Сапарева баня до гр. Дупница.
 Междуведомствена работна група на изпълнителна Комисия „Знак за
качество на БАВ” към Дирекция „Знак за качество на БАВ“ в Българска асоциация по
водите;
 Междуведомствена работна група към МИП по Заповед РД-сI216/15.07.2014 за разработване на проект на Наредба за проектиране, изпълнение,
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контрол и въвеждане в експлоатация на колективните средства за защита;
 Съвместна работна група с Министерство на регионалното развитие,
назначена със Заповед № РД-01-18/21.01.2014 г. на министъра на инвестиционното
проектиране, за проучване и анализ на получена информация и действащата нормативна
уредба, свързана с Граничните контролно - пропусквателни пунктове на територията на
Република България;
 Вътрешноведомствена работна група № РД-01-72/25.03.2014г. за
разработване на проект на Наредбата за разполагане на преместваеми обекти, на
рекламните, информационни и монументално-декоративните елементи;
Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на
територията бе представен за разглеждане и съгласуване от Министерски съвет на
оперативно заседание, проведено на 04.06.2014 г. След допълнителни консултации и
отразяване на препоръки от други министерства, с Решение № 381 от 10.06.2014 г.
Министерски съвет одобри проекта на ЗИД на ЗУТ и го представи в Народното
събрание. През м. юни законопроектът бе разгледан в ресорните постоянни комисии към
Народното събрание, в т.ч. Комисията по инвестиционно проектиране, Комисията по
транспорт, информационни технологии и съобщения,

Комисията по регионална

политика и местно самоуправление и Комисията по околната среда и водите.


В процес на графична и текстова обработка са текстове, които да залегнат

в работния вариант на проекта за актуализиране на действащата Жилищна стратегия на
България.
Дирекция „Жилищна политика и среда на обитаване“

работи по идеята за

създаване на социален жилищен сграден фонд в районите с реални потребности от този
вид жилища. Изготвен е стартов икономически анализ за отдаване под наем на социални
жилища.


Сформирана е междуведомствена работна група за актуализиране на

националната жилищна стратегия .


В дирекция ЖПСО стартира нова законодателна инициатива за

разработване на „жилищен кодекс“. Идеята за нов нормативен акт произтича и е
обвързано с идеята за осъвременена стратегическа визия на жилищната политика.


Вътрешноведомствена работна група за изработване на проект на единна

за страната Наредба за преместваемите обекти.
 Проучване,

анализ

и

изготвяне

отговори

на

запитвания

и

предложения, свързани с жилищната политика
Дирекция ЖПСО изготви два въпросника с цел постъпване на предложения,
свързани с жилищната политика:
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Изготвен е единен въпросник до общините. Данните са обработени 90%. Единият
въпросник е представен на общинските администрации, като целта му е коментирана погоре, а другият въпросник беше изпратен до министерства и браншови организации за
проучване на предложения за бъдещо развитие на политиките в жилищния сектор
Получени и обработени са отговори на 10 министерства, 2 университета, 1
неправителствена организация и 3 изпълнителни агенции. Запитаните ведомства са
заявили желание за участие в работната група по разработване на законопроекта.

 Провеждането на информационни-образователни кампании сред
гражданите и общинските и районните администрации за реализиране на
основните цели на националната жилищна политика
Извърши се циркулярно проучване сред общините за наличната общинска
собственост, която може да се предостави по схемата на публично-частните
партньорства за обновяване целево ползване на социални жилища, както и нуждите на
общините от социални жилища. Проучването включва какви са възможностите на
общините да участват чрез безвъзмездно предоставяне на терени за строителство на
социални жилища, като тази възможност не се разглежда изолирано от демографските
проблеми на съответната община и нейното регионално и икономическо развитие. В
проучването участват равнопоставено всички 264 общини на територията на страната,
които получиха въпроси и насоки от МИП за изготвяне на изчерпателни отговори. Към
настоящия момент е извършена електронна обработка на данните от проучването и е
поставено началото на база от данни за предлагането и търсенето на общински социални
жилища. Събраните данни са в процес на систематизиране и анализиране.
 Участие в сесии на междуправителствени комисии за икономическо
сътрудничество с цел привличане на външно финансиране от европейски фондове,
насърчителни инструменти и други кредитни институции


Междуправителствена среща през м. ноември 2013 г. в Кралство Мароко.

Подписан протокол за сътрудничество между Министерство на застрояването и
градското благоустройство на Кралство Мароко и Министерство на инвестиционното
проектиране.
 Участие във втората сесия на българо-катарската междуправителствена
Смесена комисия за икономическо сътрудничество в гр. Доха, Държавата Катар.
Подписания двустранен Протокол за сътрудничество се очаква да е допълнителна
предпоставка за привличането на катарски инвестиции за реализация на проекти в
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областите на МИП. За целта се договориха условията по създаването на общ
Инвестиционен фонд между България и Катар, който ще подпомага развитието на
различни инвестиционни проекти. Текущо служителите на дирекцията осъществяват
активен обмен на информация и комуникация с цел привличане на финансиране за
приоритетни инвестиционни проекти от компетентността на МИП.


Участие в 20-тата сесия на смесения Българо-Алжирски комитет за

икономическо, научно и техническо сътрудничество /СКИНТС/ в гр. Алжир, АДНР.
Осъществява се текуща кореспонденция за реализация проекти от взаимен интерес.


Участие в 15-та сесия на българо-китайската междуправителствена

Смесена комисия за икономическо сътрудничество в периода 28 - 30 април 2014 г. в гр.
Пекин, Република Китай


Участие

в провеждането на 5-та сесия на Смесената

комисия за

икономическо сътрудничество между правителствата на Република България и
Република Индонезия, 23-24 юни 2014 г. в гр. Джакарта, Република Индонезия


Участие на служител на МИП във втората сесия на българо-

туркменистанска Комисия за икономическо сътрудничество, гр. Ашхабат, Туркменистан,
02-04 юли 2014 г. В допълнение на визитата е проведен бизнес форум в гр. Ашхабад с
двустранни срещи между представители на българските и туркменистанските делови
среди от строителния сектор. На форума бяха осъществени преки бизнес контакти между
българските и туркменистанските компании, представен беше икономическия потенциал
на страна. Направен бе преглед на възможностите за развитие на търговскоикономическите връзки, бизнес климата и условията за инвестиции в България, както и
възможностите за техническото изпълнение по изграждането на инвестиционни проекти
от български фирми в Туркменистан.
 Съдействие на местната администрация при прилагането на държавната
политика за устройствено планиране на територията – подпомагане органите на
местното самоуправление и местната администрация в процеса на изработване на
Общи устройствени планове на общините (ОУПО), съобразно с разпоредбата на §123
от ПЗР на Закона за устройство на територията
В изпълнение на една от приоритетните за МИП задачи за оказване на съдействие на
местната администрация при прилагането на държавната политика за устройствено
планиране на територията – подпомагане органите на местното самоуправление и местната
администрация в процеса на изработване на Общи устройствени планове на общините
(ОУПО), съобразно с разпоредбата на §123 от ПЗР на Закона за устройство на територията
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(ЗУТ) за ежегодно предвиждане на средства в държавния бюджет, е разработена 3-годишна
план-програма, за 2014 г. базирана на предвидените в държавния бюджет за 2014 г. целеви
средства за частично финансово подпомагане изработването на ОУПО – чл. 38 от ПМС № 3
от 15.01.2014 г. за изпълнение на държавния бюджет на Р България.
Целта е в рамките на 3 години (2014 г., 2015 г. и 2016 г.) да се довърши процеса по
изработване на проекти за ОУПО и цялата територия на Р България да се покрие с общи
устройствени планове на общини. Общият брой на общините в Р България е 264, от тях 242
бр. са предоставили данни, че нямат изготвен проект на ОУПО, а 40 бр., че нямат задание за
ОУПО. През първото полугодие на 2014 г. поставените под-цели: провеждане на процедура
по кандидатстване на общините и подписване на споразумения за подпомагане за задание с
40 общини са изпълнени. До края на бюджетната 2014 г. се очаква да се постигне под-целта
за 2014 г. като се подпишат споразумения за подпомагане за проект с около 150 общини и се
усвоят предвидените средства в ПМС № 3, чл. 38 за изпълнение на държавния бюджет.
Подписани са споразумения за частично финансово подпомагане изготвянето на
задание за ОУПО с 40 бр. общини (всички, които са декларирали, че нямат изготвено
задание за ОУПО) и са подготвени споразумения за частично финансово подпомагане
изработването на проект за ОУПО със 126 бр. общини, като очакванията са до края на
бюджетната 2014 г. още около 21 общини да предприемат действия и подпишат
споразумения за подпомагане изготвянето на проект и така в изпълнение на тези
споразумения да бъдат усвоени 5 436 хил. лв. (предвидените целеви средства за 2014 г.) – 40
общини с пълно разплащане на задание; 10% от подписаните споразумения за проект да
бъдат напълно разплатени, а останалите 90% общини да получат аванс за проект от 20%.
За изпълнението на всички горепосочени дейности, свързани с постигане на
заложените цели, са направени общо разходи за полугодието в размер на 1 800 896 лв.

Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програми
Бюджетна програма №1 „Инвестиционно
№ проектиране, устройствено планиране,
финансиране и контрол“
І. Общо ведомствени разходи:

Закон

Уточнен
план

Отчет

5 121 900

5 121 900

1 800 896

Персонал

2 361 100

2 361 100

1 162 648

Издръжка

1 815 800

1 815 800

257 636

945 000

945 000

31 923

Капиталови разходи
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Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:

1

5 121 900

5 121 900

1 452 207

Персонал

2 361 100

2 361 100

1 162 648

Издръжка

1 815 800

1 815 800

257 636

945 000

945 000

31 923

Капиталови разходи
Ведомствени разходи по други бюджети,
сметки за средства от ЕС и чужди средства
Персонал

2

348 689
17 405

Издръжка

331 284

Капиталови разходи
От тях за: *
2.1

1.....................................

2.2

2....................................

ІІ.

Администрирани разходни показатели **
Администрирани разходни показатели по
бюджета
1.....................................

2....................................
Администрирани разходни показатели по други
ІІІ. бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди
средства
1.....................................
2....................................
Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
Численост на щатния персонал
Численост на извънщатния персонал

Отговорни

за

изпълнението

на

програма

5 121 900

5 121 900

1 800 896

125

125

111

10

10

8

„Инвестиционно

проектиране,

устройствено планиране, финансиране и контрол“ са всички дирекции от централната
администрация на Министерство на инвестиционното проектиране.

ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМА № 2 "НОРМАТИВНО
РЕГУЛИРАНЕ И КОНТРОЛ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС В
СТРОИТЕЛСТВОТО”.
 Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели.
Визия за развитието на политика
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Дирекцията за национален строителен контрол контролира всички строежи на
територията на Република България, действията на общинската администрация и
действията на участниците в строителния процес. Извън обхвата на контролната дейност
на ДНСК са специалните строежи, свързани с отбраната и сигурността на страната,
които се контролират съответно от министъра на отбраната и министъра на вътрешните
работи.
Дирекцията за национален строителен контрол се ръководи и представлява от
началник, който провежда държавната политика в областта на националния строителен
контрол, чиято цел е ограничаване на последствията от извършеното незаконно
строителство и осъществяване на превантивен контрол за недопускане на нарушения на
нормативната уредба по устройство на територията.
Стратегическа и оперативни цели
Дирекцията за национален строителен контрол прилага Политика „Подобряване
на

инвестиционния

процес

чрез

развитие

на

устройственото

планиране,

усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър,
стимулиране

на

публично-частното

партньорство,

подобряване

качеството

на

превантивния и текущия контрол и прилагане на европейските стандарти” и Програма №
2 "Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството”.
Целта на политиката по регулиране и контрол върху проектирането и
строителството е да се осигури изпълнение на строежи, гарантиращи безопасни и
здравословни условия в икономически обоснован експлоатационен срок. Дирекцията за
национален строителен контрол контролира всички строежи на територията на
Република България, действията на общинската администрация и действията на
участниците в строителния процес. Дирекция за национален строителен контрол
упражнява контрол по спазването на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на
нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, в т.ч.
влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряване на
сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към
строежите. Извън обхвата на контролната дейност на ДНСК са специалните строежи,
свързани с отбраната и сигурността на страната, които се контролират съответно от
министъра на отбраната и министъра на вътрешните работи.
Полза/ефект за обществото от политиката по териториално развитие и
благоустрояване.
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Дирекцията за национален строителен контрол упражнява контрол по спазването
на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на нормативните актове по прилагането
му при проектирането и строителството, в т.ч. влагането на качествени строителни
материали и изделия с оглед осигуряване на сигурността, безопасността, достъпността и
другите нормативни изисквания към строежите.
Строежите от първа, втора и трета категория се въвеждат в експлоатация,
съгласно разпоредбата на чл.177, ал.2 ЗУТ, въз основа на разрешение за ползване,
издадено от органите на ДНСК.
Ползата от дадената политика се изразява в недопускане въвеждането в
експлоатация на строежи от първа, втора и трета категория, изпълнени в нарушение на
изискванията на чл.169, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗУТ, със строителни продукти
несъответстващи на съществените изисквания към строежите, без да е упражняван
строителен надзор, в нарушение предвижданията на ПУП и др.
Спирането и премахването на незаконни строежи и забрана ползването на
строежи, които не са въведени в експлоатация по нормативно установения ред за
строежи от първа, втора и трета категория се извършва от ДНСК.
 Отчет на показателите за полза/ефект и целеви стойности за
периода 01.01 -30.06.2014 г.
Приложение № 5 – Отчет на показателите за изпълнение по бюджетните програми
Бюджетна програма № 2 "Нормативно регулиране
и контрол на инвестиционния процес в
строителството”
Показатели за изпълнение
1. Извършени проверки на строежи и издадени
строителни книжа
2 Издаване на административни актове в резултат на
осъществен контрол
3. Премахнати строежи
4. Разрешаване ползването на строежите
5.
Проведени
административнонаказателни
производства
6. Проведени процедури по вписване на регистъра на
консултанти
7. Постъпили запитвания, жалби, сигнали и молби на
физически и юридически лица

Мерна
единица

Целева
стойност

Отчет

брой

20000

17666

брой
брой
брой

400
350
3300

284
167
1694

брой

200

92

брой

500

369

брой

60000

28111

 Описание на изпълнението на целите на ДНСК

за периода от

01.01.2014 г.-30.06.2014 г.
1. Извършени проверки на строежи и на издадени строителни книжа
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През периода в изпълнение на дейността по контрол по спазване разпоредбите на
ЗУТ от общинската администрация от ДНСК са извършени 10103 служебни проверки по
реда на чл.156, ал.1 ЗУТ и проверки по чл.216, ал.5 ЗУТ, в резултат на които са издадени
229 заповеди, от които 69 заповеди за отмяна на издадени строителни книжа.
В изпълнение на контролната дейност на ДНСК във връзка със задълженията по
ЗУТ на участниците в строителството са извършени 1788 проверки на строежи от първа
до четвърта категория, относно изпълнение на задълженията на лицата, упражняващи
строителен надзор..
2. Премахнати строежи
Ефективно са изпълнени 167 влезли в сила заповеди за премахване, като
незаконните строежи са премахнати доброволно или принудително.
3. Разрешаване ползването на строежите
В резултат от изпълнение на дейността на ДНСК по въвеждане в експлоатация на
строежите от І, ІІ и ІІІ категория са издадени през периода са издадени 1135 Разрешения
за ползване за строежи от I-ва, II-ра и III-та категории, по-значими от които са:
- реконструкция и модернизация на обогатителната фабрика - Етапи ІV и V в с.
Челопеч, обл. Софийска;
- реконструкция на площадкова канализация и изграждане на пречиствателно
съоръжение за битови отпадъчни води във Фибран България АД гр. Русе;
- ЛОТ 1: рехабилитация на Път ІІІ-112 Дъбова махала-Брусарци-Смирненски и на
Път ІІ-13 Кнежа-Искър, общ. Брусарци, общ. Кнежа и общ. Искър;
- разширение на многопрофилна болница за активно лечение „Свети Иван
Рилски“ в гр. Стара Загора;
- газоразпределителна мрежа на гр. Пловдив;
- инсталация за преработка на твърди неметални отпадъци в с. Средногорци, обл.
Смолян;
- интегриран воден проект - реконструкция и модернизация на ВиК мрежа на с.
Стамболово и модулна пречиствателна станция за отпадъчни води за битови отпадъчни
води от канализационната система на с. Стамболово, общ. Ихтиман;
- инсталация за пречистване на течни радиоактивни отпадъци гр. Козлодуй, обл.
Враца;
- МВЕЦ Равна в с. Розино, общ. Карлово, обл. Пловдив, инженерна
инфраструктура на местност Сливница, област София;
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- Техническа и биологична рекултивация на участъци: Върба, Печинско,
Септември, Конски дол, Бориева и Северна Петровица, гр. Мадан обл. Смолян по
Програма за отстраняване на екологичните щети, причинени от минали действия и
бездействия на държавата до момента на приватизация на ГОРУБСО МАДАН АД;
- основен ремонт, подмяна на генериращи мощности и на системи и съоръжения
за управление на ВЕЦ Петрохан - Етап І, с. Бързия, общ. Берковица;
- ЕЙ И ЕС-3С МАРИЦА ИЗТОК 1 ЕООД, гр. Гълъбово;
- Нов преливник на язовир, с. Стара река, община Тунджа;
- НЕОХИМ АД - Димитровград - Неутрализационна станция за обработка на
утайки - Етап І в с. Черногорово, община Димитровград, област Хасково;
- Рехабилитация на пътни участъци от Път І-4 Велико Търново-ЯстребиноОмуртаг-Търговище-Белокопитово І Етап І: Път І-4 Велико Търново-Лясковец по
Проект: БЪЛГАРИЯ - ТРАНЗИТНИ ПЪТИЩА V ЛОТ 12 в община Велико Търново и
община Лясковец, област Велико Търново;
- Централа за производство на електрическа енергия от възобновяеми източницибиомаса с мощност 1 500 кW в гр. Съединение, област Пловдив;
- Eл. централа /ЕЦ/ 1,5 MW, работеща чрез индиректно използване на биомаса от
растителни и животински субстанции с комбинирано производство на електрическа и
топлинна енергия;
- Укрепване на коритото и брега на река Марица в землището на гр. Белово Участък при Фирма Импрегнация 2000 АД; реконструкция, обновяване и оборудване на
Специализирана Болница за Активно лечение на Онкологични заболявания-София
/СБАЛОЗ/ - Етап І;
- Фериботна, входна гърловина на ЖП Гара Аспарухово-Реконструкция и
отводняване.
4. Проведени процедури по вписване в регистъра на консултанти
През отчетния период от ДНСК са проведени 369 процедури, свързани с
дейността на ДНСК по издаване на удостоверение за вписване в регистъра на
консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или
упражняване на строителен надзор, вписване на промени в съдържанието и
продължаване на срока на издадено удостоверение.
5. Постъпили запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и
юридически лица
През отчетния период в ДНСК са постъпили 28 111 бр. запитвания, жалби,
сигнали и молби на физически и юридически лица.
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 Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на
политиките
Съгласно чл.221 (3) от Закона за устройство на територията, органите на
Министерството на вътрешните работи, както и другите държавни и общински органи,
са длъжни да оказват съдействие на Дирекцията за национален строителен контрол и на
нейните служители при изпълнение на функциите им.
 Организационни структури, участващи в програмата
Органи на ДНСК участващи в Програма № 2 "Нормативно регулиране и контрол
на инвестиционния процес в строителството” са служителите от състава на дирекциите
“Строителен и устройствен контрол”, “Оперативна дейност и контрол”, както и
служителите в РДНСК и РОНСК към тях.
 Отговорност за изпълнението на програмата
Отговорност за изпълнението на поставените цели с Програма № 2 "Нормативно
регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството” са служителите от
състава на дирекциите “Строителен и устройствен контрол”, “Оперативна дейност и
контрол”, както и служителите в РДНСК и РОНСК към тях.
 Преглед на настъпили промени в нормативната уредба през отчетния
период
През отчетния период 01.01. - 30.06.2014г., са настъпили промени в нормативната
уредба, касаеща дейността на ДНСК. Със Закона за изменение и допълнение /ЗИД/ на
Закона за устройството на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/, обн. ДВ, бр. 40 от 13 май
2014 г., в сила от 16 май 2014г. на органите на ДНСК е вменено и упражняване на
контрол върху преместваемите обекти и съоръжения, поставени на територията на
морските плажове, както и тези в зона „А“ и зона „Б“ на националните курорти, които не
отговарят на изискванията на ЗУЧК и на одобрените нови схеми за тях.
Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и
администрирани разходи
Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програми
Бюджетна програма № 2 "Нормативно
регулиране и контрол на
№
инвестиционния процес в
строителството”
І. Общо ведомствени разходи:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
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Закон
7 458 200
5 369 600
1 869 900
218 700

Уточнен
план
7 475 776
5 387 176
1 869 900
218 700

Отчет
3 502 647
2 723 055
777 595
1 997

Ведомствени разходи по бюджета
на ПРБ:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
Ведомствени разходи по други
2
бюджети, сметки за средства от ЕС и
чужди средства
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
От тях за: *
2.1
1.....................................
2.2
2....................................
Администрирани разходни показатели **
Администрирани разходни показатели
ІІ.
по бюджета
1.....................................
Администрирани разходни показатели
ІІІ. по други бюджети, сметки за средства от
ЕС и чужди средства
Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
1

7 458 200

7 475 776

3 502 647

5 369 600
1 869 900
218 700

5 387 176
1 869 900
218 700

2 723 055
777 595
1 997

Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):

7 458 200

7 475 776

3 502 647

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
Численост на щатния персонал
Численост на извънщатния персонал

7 458 200
419
7

7 475 776
419
7

3 502 647
403
7

 Отговорност за изпълнението на програмата.
Отговорна институция за изпълнението на програмата е ДНСК към министъра на
инвестиционното проектиране.

ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА № 2
“ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР”
 Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели.
Стратегическата цел на Агенцията по геодезия, картография и кадастър
(АГКК) е увеличаване покритието на Р. България с кадастрална карта и кадастрални
регистри (КККР) и тяхното поддържане, актуализиране и съхраняването им в
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съответствие с утвърдения бюджет на Министерство на инвестиционното проектиране
(МИП), както и развитие на геодезическата и картографската дейност с цел задоволяване
на държавните потребности и обслужване на потребителите с информация от нея.
Основни приоритети на АГКК през първото полугодие на 2014 г. са увеличаване
обема

на

предоставяните

кадастрални

услуги,

развитие

на

интегрираната

информационна система на кадастъра и имотния регистър, създаване на специализирани
карти и регистри (СпКР) на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на
Черноморското крайбрежие (ЗУЧК), включително и за определяне на границите на
охранителни зони “А” и “Б” и увеличаване територията на страната с одобрени и
изработени кадастрална карта и кадастрални регистри. Едновременно с това,
нарасналото търсене на геодезическа и картографска информация в цифров вид за
нуждите

на

планирането,

инвестиционното

проектиране,

изграждането

на

инфраструктурни обекти, решаването на проблеми при бедствия, опазване на околната
среда и др. наложиха бързото развиване на дейностите в областта на геодезията и
картографията в съответствие с Европейските и световни стандарти.
Планирането на очакваните приходи за съответната година се извършва на
базата на анализ на два вида фактори: вътрешни и външни.
Вътрешните фактори са наличието на райони, в които се очаква влизане в сила на
кадастралната карта.
Външните фактори са изменение на икономическата обстановка в страната, в
частност оборота на недвижими имоти на пазара и инвестиционния интерес към тях.
Факторът с най-голямо значение за обема на приходите на АГКК от такси е
поетапното влизане в сила на КККР.
През първото полугодие на 2014 г. са отчетени приходи в размер на 8.22 млн.
лева.
Редът, по който се извършват услуги на гражданите е нормативно
установен и е както следва:
В съответствие с чл.чл. 55 и 58 (обн. ДВ, бр. 49 от 2014 г., предишни чл.чл. 55 и
56) от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), АГКК предоставя данни от
кадастралната карта и кадастралните регистри и от Геокартфонда по цени съгласно
Тарифа № 14 за определяне на таксите, които се събират в системата на Министерството
на регионалното развитие и Министерството на инвестиционното проектиране и от
областните управители (раздел VI - такси за нанасяне в кадастъра и за справки и услуги
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по ЗКИР. В тарифата е определен и срока за изпълнение на услугите. Агенцията по
геодезия, картография и кадастър е оторизирания държавен орган, който създава и
поддържа кадастралната карта и осигурява и предоставя кадастрални данни – скици от
кадастралната карта, извлечения от кадастралните регистри и други.
Административно-техническото

обслужване

на

гражданите,

ведомствата,

общините и дружествата е изключителен приоритет за АГКК и нейните териториални
структури и включва обслужване както с кадастрална информация, така и с геодезически
и картографски данни. Обслужването се извършва в 28 служби по геодезия, картография
и кадастър. За улеснение на гражданите при обслужването са изградени и функционират
81 изнесени работни места в общинските центрове, където има одобрена кадастрална
карта.
Приемните за гражданите са оборудвани с указателни табла за услугите,
включващи образец за заявление и необходими документите, цена, срок и работното
време на приемната. Служителите в приемните са добре обучени, и осигуряват
компетентно обслужване на всички граждани. Чрез Интегрираната информационна
система на кадастъра и имотния регистър (ИИСКИР) обслужването на клиенти с
кадастрална информация се извършва и през Интернет, на база принципа “Обслужване
на едно гише” с отдалечен достъп.
 Продукти / услуги, предоставяни по програмата - описание на постигнатите
резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне
 Създаване и поддържане на кадастрална карта и кадастрални регистри
В периода 01.01.2014 г. – 30.06.2014 г. са одобрени кадастралната карта и
кадастралните регистри за: част от землището на гр. Пещера, общ. Пещера, с. Раданово,
общ. Полски Тръмбеш, урбанизираната територия на с. Влахи, общ. Кресна и за
територията на селищни образувания „Пристанище” и „Помпена станция” в землището
на с. Пиргово, общ. Иваново.
Продължават дейностите по изработване и одобряване на кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Пещера, общ. Пещера; с. Кичево и с. Осеново, община
Аксаково; с. Константиново, с. Тополи, с. Звездица и с. Казашко, община Варна, гр.
Белослав, с. Езерово и с. Страшимирово, община Белослав; с. Близнаци, община Аврен;
с. Ново Оряхово, с. Шкорпиловци, община Долни Чифлик, с. Самотино, с. Горица,
община Бяла, както и изработването на финансирани от друг инвеститор, но
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процедирани от АГКК други населени места (с. Гълъбово, с. Златарица, с. Кузьово,
с. Орцево, с. Палатик и с. Черешово, общ. Белица; с. Кремен и с. Филипово, общ. Банско;
с. Горско Косово, общ. Сухиндол; с. Блатино, общ. Дупница; за урбанизираната
територия на: с. Обидим и с. Места, общ. Банско; с. Елешница, общ. Разлог; с. Горско
Къпиново, с. Подкова, с. Фотиново, с. Чорбаджийско, общ. Кирково; с. Мирково,
с. Бенковски, с. Буново, с. Каменица, общ. Мирково, с. Голак и 5 махали в землището на
с. Долна Василица, общ. Костенец; с. Табачка, общ. Иваново; част от територията на
гр. Мартен, общ. Русе).
През първото полугодие на 2014 г. са открити процедури за възлагане създаването
на кадастрална карта и кадастрални регистри за:
- осем административни района на гр. София - „Красно село”, „Възраждане”,
„Подуяне”, „Слатина”, „Изгрев”, „Лозенец”, „Илинден” и „Триадица”;
- 12 населени места от област Бургас, включени в зона „Б” по ЗУЧК и за
землището на гр. Костинброд, общ. Костинброд, Софийска област;
- землищата на гр. Брегово, с. Ново село, гр. Кула, гр. Червен бряг, гр. Оряхово и
гр. Бяла Слатина и 15 населени места в общини Кула, Ловеч и Златарица;
- землищата на гр. Свиленград, гр. Радомир, гр. Казанлък и с. Капитан Андреево;
- землищата на с. Каспичан и 16 населени места в община Шумен;
- землищата на гр. Аксаково, гр. Цар Калоян, гр. Бяла и 5 населени места от
области Бургас и Разград;
Кадастралната карта и кадастралните регистри се поддържат в актуално
състояние като всяка една промяна в състоянието на недвижимите имоти се отразява в
тях. Това се извършва от службите по геодезия, картография и кадастър въз основа на
заявления на собствениците и на данни, постъпващи по нормативно установения ред.
 Създаване

на

специализирани

карти

по

Закона

за

устройството

на

Черноморското крайбрежие
Приети са специализираните карти и регистри по ЗУЧК на плажовете и дюните на
с. Близнаци, общ. Аврен, с. Осеново, общ. Аксаково и с. Шкорпиловци, общ. Долни
чифлик, с. Самотино, общ. Бяла, област Варна и на дюни в землището на с. Резово, общ.
Царево, област Бургас.
Изработени са специализираните карти и регистри за територията на област
Добрич на обекти по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие, включващи крайбрежните езера, острови, лагуни, лимани, влажни зони,
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брегоукрепителни и брегозащитни системи и съоръжения, включително и се определят
границите на охранителни зони “А” и “Б”, възложени след проведена през 2013 г.
открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки.
През първото полугодие на 2014 г., по реда на Закона за обществените поръчки
(ЗОП) са обявени обществени поръчки за възлагане създаването на специализирани
карти и регистри на обекти по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК (крайбрежни езера, острови,
лагуни, лимани, влажни зони, брегоукрепителни и брегозащитни системи и съоръжения),
включително и охранителни зони „А” и „Б” попадащи в землищата на общини Несебър,
Созопол, Приморско, Царево, Бургас, Поморие и Камено, и в землището на с. Дебелт,
общ. Средец, област Бургас, както и в землищата на общини Аксаково, Варна, Белослав,
Девня, Аврен, Долни чифлик и Бяла, област Варна.


Геодезия и картография
Агенцията по геодезия, картография и кадастър организира и поддържа Държавния

геодезически, картографски и кадастрален фонд (Геокартфонд), който е специализиран
технически архив - част от националния архивен фонд. В него се съхраняват данните и
материалите, резултат от геодезическите и картографски дейности.
На електронната страница на АГКК е създадена и се поддържа рубрика „Геокартфонд портал”, даваща възможност за интерактивна визуализация на материалите и данните, съхранявани във фонда и за заявяване и получаване на услуги и информация чрез
Internet.
Извършени са мониторинг на инфраструктурните ГНСС мрежи, получили
удостоверение за оценка на съответствие от АГКК и мониторинг на поддържаните
мареографни станции.
Приети са геодезически мрежи при създаване на кадастрална и специализирани
карти в землища от област Варна и Добрич.
Електронната страница на АГКК се поддържа с актуална информация.
 Предоставяне на услуги на физически и юридически лица
Агенцията по геодезия, картография и кадастър извършва за нуждите на
ведомствата и общините, и на физическите и юридическите лица справки и услуги при
условия и по ред, определени в ЗКИР и Тарифа № 14. През първото полугодие на 2014 г.
АГКК е предоставяла услуги на граждани, ведомства, общини и дружества включващи
1 023 124 единици информация:
- от службите по геодезия, картография и кадастър – 1 011 604 бр.;
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- Геокартфонд – 1 830 броя услуги по 328 заявления, в т. ч. 132 заявления по
електронен път;
- онлайн справки – 9 690 бр.


Проекти по Оперативна програма административен капацитет за:
- Обучение и развитие на служителите
През месец май 2014 г. приключи изпълнение на проект „Повишаване на

квалификацията на служителите в Агенция по геодезия, картография и кадастър
чрез обучения за по-ефективно изпълнение на служебните задължения“, по договор
с УО на ОПАК, като са реализирани заложените в проекта обучения, обучени са общо 82
служители, в това число по теми, както следва:
- Подобряване на уменията за ефективно общуване, ефективна работа и
взаимодействие с потребителите на кадастрални и геодезически услуги;
- Разширяване на теоретичните познания и практическите умения на служителите
в областта на Глобалните навигационни спътникови системи (ГНСС) и технологиите,
свързани с тях.
В изпълнение на проект „Придобиване на знания и усъвършенстване на умения
на служители на АГКК в областта на картографията, дистанционните методи и
ГИС” е проведено обучение на 8 служители от централно управление на АГКК по първи
модул „Дистанционни методи”. През следващия отчетен период ще бъдат проведени
обучения и по останалите два модула – „ГИС” и „Цифрова картография”. По проекта е
предвидено да бъда обучени 22 служители.
В

процес

служителите

на
в

изпълнение
АГКК

за

е

проект

„Повишаване

предоставяне

на

квалификацията на

комплексни

кадастрални

административни услуги. В изпълнение на проекта е открита процедура за избор на
изпълнител с предмет: „Подобряване на познанията на служителите в АГКК за
предоставяне на комплексни кадастрални

административни услуги” - Дейност 1 по

проекта. Предвидено е по проекта да бъдат обучени 86 служители.
Към момента се реализира и проект:„Повишаване на знанията и уменията на
ръководните кадри в Агенцията по геодезия, картография и кадастър чрез
обучения по комуникативни, управленски и лидерски умения за по-ефективно
изпълнение на служебните задължения”, по който е предвидено да бъдат обучени 40
служители на ръководна длъжност в АГКК.
Също в процес на реализация е и проект „Повишаване на уменията на
служители в Агенцията по геодезия, картография и кадастър чрез обучения по
управление

на

конфликти

за

по-ефективно
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изпълнение

на

служебните

задължения.” Предвижда се да бъдат обучени 94 служители, като приоритетно това са
служители, имащи за основни функции обслужването на клиенти в приемните на АГКК.
- Електронни услуги
За изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в
Република България 2014 – 2020 г. Агенцията по геодезия, картография и кадастър
(АГКК) изпълнява няколко проекта по Оперативна програма „Административен
капацитет” – приоритетна ос ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на
електронното управление”. Това е поредна крачка към изграждане на „цифрова
администрация”, която ще доведе до създаване на условия за ефективно публично
управление, както и ще улесни на достъпа на гражданите и бизнеса до електронни
услуги. Не по-маловажен е фактът, че това води до спестяване на време и средства на
гражданите и бизнеса, повишаване на тяхната удовлетвореност от услугите на АГКК и
на доверието към администрацията като цяло. Това е принос на АГКК към осигуряване
на прозрачност на администрацията и реализация на целите на стратегията за
електронното управление, чрез прилагане на най-нови технологични решения.
С изпълнението на проект „Предоставяне на електронни и комплексни
административни услуги чрез разработване и внедряване на софтуер в съответствие със
закона за електронно управление (ЗЕУ); разработване на вътрешни правила за
документооборота на електронни документи и документи на хартиен носител и
реализация на електронна система за управление на жалби, предложения и сигнали;
оптимизация и осигуряване на достъп до услуги на незрящи; оптимизация и осигуряване
на достъп до услуги на чуждоговорящи клиенти чрез онлайн транслитерация" е
създадена Административна информационна система на кадастъра, чрез която са
реализирани електронни услуги, предоставяни от АГКК, разширен е кръгът на
потребителите чрез осигуряване на възможности за достъп на незрящи и слабовиждащи
граждани до услуги, и осигуряване на възможности за достъп на чуждоговорящи
клиенти в online режим, гарантиран е и контролът на приходите, разходите и работните
процеси. Директна полза от системата е също така стимулирането на пазара на
недвижими имоти чрез осигуряване на достъп до изчерпателна цифрова информация и
справки относно физически параметри и права върху имоти.
В

процес

информационни

на

изпълнение

системи

и

до

момента

в

проект

развитие на

административно обслужване”,
постигнати

е

„Надграждане
е-услуги

от

на

съществуващи

АГКК

за

по-добро

който надгражда всички положителни резултати,

областта

на

представянето

на

висококачествени

административни услуги, като допълнително осигурява специализирани данни за
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охранителните зони “А” и “Б” и за обектите в имотите - публична държавна и общинска
собственост на територията на Черноморското крайбрежие, както и създаване на
дигитален архив с материали и данни от Държавния геодезически, картографски и
кадастрален фонд (Геокартфонд). Основна цел е разширяване и улесняване на достъпът
до всички материали и данни, съхранявани в Геокартфонда без да се застрашава и
нарушава тяхното физическо състояние. Създаден е електронен Регистър на
географските имена в Република България, чрез който се обезпечава еднаквост и
устойчивост при употребата на имената на географските обекти. Регистърът ще даде
възможност за предоставяне на акуратна и бърза информация за географските имена на
всички институции, местните структури и организации, средствата за масова
информация, картоиздатели, граждани и фирми.
Съгласно Директива 2007/2/EО и Закона за достъп до пространствени данни е
разработена собствена среда за данните, които АГКК създава, поддържа и предоставя на
потребителите Създадените метаданни отговарят на съвременните стандарти за обмен на
пространствени данни и предоставянето на услути от масивите с пространствени данни,
администрирани от АГКК.
Към момента е в процес на изпълнение проект по приоритетна ос „Качествено
административно обслужване и развитие на електронното управление”, с предмет Надграждане на съществуващата информационно-комуникационна среда за
подобряване на качеството, бързината и надеждността на предоставяните
административни услуги от АГКК.
Изпълнява се проект по приоритетна ос „ Качествено административно обслужване
и развитие на електронното управление”, с предмет - Подобряване обслужването на
гражданите и бизнеса чрез предоставяне на електронна административна услуга за
досиета на имоти от АГКК.
- Други проекти на АГКК
Към момента е в процес на изпълнение проект на АГКК „Внедряване и
сертифициране на система за управление на качеството в АГКК – фактор за
предоставяне на качествени и насочени към потребителя административни
услуги”.
Всички проекти имат за цел да наградят постигнатите до момента резултати от
АГКК, както и резултатите по проекти, финансирани от ОПАК. По този начин ще се
постигне структуриран и траен ефект за повишаване качеството на услугите в помащабен план.
 Разработване на нормативни актове
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1. През първото полугодие на 2014 г. е приет и влязъл в сила Закон за изменение и
допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗИД ЗКИР) (обн. ДВ. бр. 49 от
13.06.2014 г.). С приетите изменения се цели усъвършенстване на нормативната уредба
при осъществяване на дейностите по създаване, одобряване и поддържане на
кадастралната карта и кадастралните регистри, както и облекчаване на обслужването на
физическите и юридическите лица с данни от кадастъра.
2. Разработен е Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и
допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на министерството
на регионалното развитие и министерството на инвестиционното поректиране и от
областните управители.
3. Прието е Решение на Министерския съвет за даване на съгласие за участие на
МИП в Асоциация GEO (Group of Earth Observations)
4. Одобрена е Наредба № V-12-1720 от 13 май 2014 г. за Едромащабната
топографска карта и публикувана в Държавен вестник, бр.48 от 10.06.2014.
5. Разработен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за
кадастъра и имотния регистър, който е изпратен за съгласуване на заинтересованите
ведомства.
След влизане в сила на ЗИД ЗКИР в процес на разработване и приемане са нови
или проекти за изменение и допълнене на следните подзаконови нормативни актове:
1. Наредба № 3 от 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри;
2. Наредба № 15 от 2001 г. за структурата и съдържанието на идентификатора
на нидвижимите имоти в кадастъра;
3. Наредба № 19 от 2001 г. за контрол и приемане на кадастралната карта и
кадастралните регистри;
4. Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на министерството на
регионалното развитие и министерството на инвестиционното поректиране и от
областните управители;
5. Наредба за условията и редът за предоставяне на кадастрални, геодезически и
картографски материали и данни;
6. Разработване на цифров формат за пренос на кадастрални данни и услуги в
съответствие с международните стандарти в областта.
В областта на геодезията и картографията продължава работата по разработване и
приемане на:
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1. Проект на наредба за Държавната нивелачна мрежа;
2. Проект на наредба за Геодезическите мрежи с местно предназначение;
3. Създаване на система условни знаци за едромащабни топографски карти в
М 1:5 000 и 1:10 000.
 Регистрация на правоспособни лица
Агенцията по геодезия, картография и кадастър води и поддържа регистъра на
лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра. първото полугодие на 2014
г. са регистирани 53 правоспособни лица, от които 43 физически и 10 юридически лица.
 Описание за изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл.
проектите по програмата.
Администрираните разходи по програмата представляват разходи за лихви по
заем от Световна банка (46190-BUL) за финансиране на проект “Кадастър и имотна
регистрация”.
Проект “Кадастър и имотна регистрация” стартира през 2001 г. и приключи
успешно на 1 март 2009 г. Участници в изпълнението на проекта бяха Агенция по
геодезия, картография и кадастър и Агенция по вписванията. Проектът е финансиран
чрез заем от Световна банка, бюджетно съфинансиране и безвъзмездна помощ от
Холандското правителство и е с приблизителна обща стойност 38 млн. евро.
Приложение 5 - Отчет на показателите за изпълнение на програмата

“Геодезия, картография и
кадастър”

Мерна
единица

Целева
Отчет
стойност 2014 30.06.2014 г.
г.

1. Създаване на кадастрална
карта и кадастрални регистри площ

ха

425 000

71 202

Създаване на кадастрална
карта и кадастрални регистри –
брой имоти

бр.

0,5 млн.

0,05 млн.

2. Създаване на
специализирани карти и
регистри по ЗУЧК

ха

9 453

883

3. Нивелация 1 клас

км

478

0

4. Мареографни измервания

бр.
станции

2

2
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По т. 1 – Създаването на КККР (одобрени, приети и в процес на изработване)
обхваща и обекти, възложени в предходни години, както и финансирани от друг
инвеститор, но процедирани от АГКК.
По т. 2 – Приети са СпКР на морските плажове и дюни, разположени извън
обхвата на морските плажове, попадащи в землищата на селата Осеново, Близнаци,
Шкорпиловци и Самотино, област Варна. Изработени са СпКР за територията на област
Добрич на обекти по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК, включващи крайбрежните езера, острови,
лагуни, лимани, влажни зони, брегоукрепителни и брегозащитни системи и съоръжения.
По т. 4 - Мареографни измервания се извършват в 2 мареографни станции – Варна
и Бургас, а станцията в Ахтопол е в ремонт.
Извършена е технологична проверка, преглед и контрол на състоянието на апаратурата
за непрекъснато регистриране на морското ниво, както и тестване на комуникации –
GSM и Internet за управление на данните, получени от непрекъсната регистрация на
морското ниво, тествани са възможностите за инсталиране на ГНСС - апаратура за
постоянно определяне на местоположението на станцията.
Показателите за изпълнение представляват основните дейности на АГКК,
заложени в Закона за кадастъра и имотния регистър, Закона за геодезията и
картографията и Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.
Данните по т. 1 от показателите за изпълнение са изготвени като прогноза,
основана на база предишни периоди и са съобразени със задачите, поставени

от

правителството в Дългосрочната програма за дейността по създаването на кадастъра
и имотния регистър и годишните програми.
Данните по т. 2 от показателите включват създаването на специализирани карти и
регистри по ЗУЧК.
Данните по т. 3 от показателите включват преизмерване на нивелачни линии І
клас.
Данните по т. 4 от показателите включват непрекъснато регистриране на
морското ниво.
Източници на информация за данните по показателите за изпълнение –
източниците на информация са наличните в АГКК данни, получени и обработени на база
приетите през периода технически дейности.
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 Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху
непостигането на планираните/заявените целеви стойности.
Заявените целеви стойности се изпълняват съобразно плана.
Приложение 6 - Отчет на разходите по програми (в лв.)
№
І.

1

Бюджетна програма "Геодезия,
картография и кадастър"
Общо ведомствени разходи:

12 504 300

Уточнен
план
12 553 159

5 117 877

Персонал

6 613 700

6 662 559

3 388 172

Издръжка

4 250 600

4 250 600

1 373 925

1 640 000

1 640 000

355 780

12 504 300

12 553 159

4 759 083

6 613 700

6 662 559

3 367 695

4 250 600

4 250 600

1 353 968

1 640 000

1 640 000

37 420

Капиталови разходи
Ведомствени разходи по бюджета на
ПРБ:
Персонал
Издръжка

2

Капиталови разходи
Ведомствени разходи по други
бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди
средства
Персонал

Закон

358 794
20 477

Издръжка

19 957

Капиталови разходи

2.1
2.2
ІІ.

ІІІ.

Отчет

318 360

От тях за: *
1. Разходи за разработване на
софтуер, финансирани по Оперативна програма
"Административен капацитет"
2....................................

318 360

Администрирани разходни показатели **
Администрирани разходни показатели по
бюджета
1. Лихви по заем 46190 от Световна банка

101 012
101 012

2....................................
Администрирани разходни показатели по
други бюджети, сметки за средства от ЕС и
чужди средства
1.....................................
2....................................
Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):

101 012

Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):

12 504 300

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):

12 504 300

Численост на щатния персонал

345

Численост на извънщатния персонал
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12 553 159
12 553 159
345

5 218 889
5 218 889
342

Отговорна институция за изпълнението на програмата е Агенция по геодезия,
картография и кадастър към министъра на инвестиционното проектиране.

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО
ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА, МИНИСТЪР НА
РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И МИНИСТЪР НА
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА
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