
Сегашният текст на закона: 

Чл. 145. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Техническите или работните 

инвестиционни проекти се съгласуват и одобряват от главния архитект 
на общината (района). Съгласуването на инвестиционните проекти се 

състои в проверка на съответствието им с предвижданията на 
подробния устройствен план и правилата и нормите за застрояване. 
(2) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 33 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 

82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 
26.07.2013 г.) Технически и работни инвестиционни проекти се одобряват 

от: 
1. областния управител - за обекти на техническата инфраструктура с обхват 
повече от една община или за обекти с регионално значение; 

2. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) министъра на 
регионалното развитие и благоустройството за: 

а) обекти с обхват повече от една област; 
б) обекти с национално значение и/или национални обекти; 
в) републиканските пътища, железопътните магистрали и железопътните 

линии; 
3. (отм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) 

4. (изм. и доп. - ДВ, бр. 79 от 2015 г., в сила от 01.11.2015 г.) министъра на 
отбраната, съответно от министъра на вътрешните работи, от председателя 
на Държавна агенция "Национална сигурност" или от председателя на 

Държавна агенция "Разузнаване", когато се отнася за обекти на тази агенция 
- за специалните обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната. 

 

Новият текст, внесен от МРРБ и приет от НС: 

§ 26. В чл. 145 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинеи 1 и 2 

се изменят така: „(1) Техническите или работните инвестиционни проекти се 

съгласуват и одобряват от:  

1. главния архитект на общината (района);  

2. областния управител - за обекти на техническата инфраструктура с обхват 

повече от една община или за обекти с регионално значение;  

3. министъра на регионалното развитие и благоустройството за: а) обекти с 

обхват повече от една област; б) обекти с национално значение и/или 

национални обекти; в) републиканските пътища, железопътните магистрали 

и железопътните линии;  

4. министъра на отбраната, съответно от министъра на вътрешните работи, от 

председателя на Държавна агенция „Национална сигурност” или от 

председателя на Държавна агенция „Разузнаване”, когато се отнасят за 

обекти на тази агенция - за специалните обекти, свързани с отбраната и 

сигурността на страната.  

(2) Съгласуването на инвестиционните проекти по ал. 1 се състои в 

проверка на съответствието им с предвижданията на подробния 

устройствен план и правилата и нормативите за разполагане на 

застрояването и устройствените показатели.“  

2. В ал. 5, изречение първо след думата „възстановяват“ се добавя „при 

необходимост“, а думите „т. 1, 2, 3 и 5“ се заменят с „т. 1-3“. 


