
 

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ В 

ЛАНДШАФТНАТА 

АРХИТЕКТУРА И СВЪРЗАНИ 

С НЕЯ   2007г. 

   

№ Наименование на нормативен акт 

обнародва

н в ДВ 

бр/год 

публикуван 

в  БСА,  

бр/год 

направление 

  І. Общи и Инвестиционен процес       

1 Закон за общинската собственост 
44/1996-
105/2006 

  Собственост 

2 Закон за собствеността  
51/1992, 
46/2006 

  Собственост 

1 
Наредба за определяне размера на 
обезщетенията за щети върху гори и земи от 
горския фонд 

39/2004   
Устройство на 
територията 

4 
Наредба № 06/5 за техническите паспорти на 
строежите 

6\2007 2\2007 
Строителен 
процес 

5 
Наредба за условията и реда за задължително 
застраховане в проектирането и строителството 

17/2004 03\2004 
Строителен 
процес 

6 

Наредба за условията и реда за издаване на 
лицензи на консултанти за оценяване на 
съответствието на инвестиционните проекти 
и/или упражняването на строителен надзор 

99/2003 
40/2006 

  
Строителен 
процес 

     

     

     

  ІІ.Проектиране       

1 Закон за устройство на територията 
1\2001          
108\2006 

2\2006 
Устройство на 
територията 

2 
Наредба № №01/4 за обхвата и съдържанието на 
инвестиционните проекти 

51/2001   
Устройство на 
територията 

3 
Наредба № 93/1 за опазване на озеленените 
площи и декоративната растителност 

26/1993   
Устройство на 
територията 

4 
наредба № 01/8 за обема и съдържанието на 
устройствените схеми и планове 

57/2001 
51/2005 

  
Устройство на 
територията 

5 
Наредба № 03/7 за правила и нормативи за 
устройство на отделните видове територии и 
устройствени зони 

3/2004 
63/2005 

  
Устройство на 
територията 

6 
Градоустройствени норми и правила за 
спортните сгради, съоръжения и комплекси 

  
11-12\1976         
08\1980 

Устройство на 
територията 

7 
Правила и нормативи за планиране на 
населените места 

  11-12\1989 
Устройство на 
територията 

8 
Закон за устройство и застрояването на 
столичната община 

106/2006 12\2006 
Устройство на 
територията 

9 Закон за интеграция на хората с увреждания 
81/2004 
108/2006 

  
Устройство на 
територията 

10 
Наредба № 87/14 за курортните ресурси, 
курортните местности и курортите 

79/1987 
70/2004 

  
Устройство на 
територията 

11 
Наредба № 96/26 за рекултивация на нарушение 
терени, подобряване на слабопродуктивни земи, 
отнемане и оползотворяване на хумусния пласт 

89/1996 
30/2006 

7\2002 
Устройство на 
територията 



12 
Наредба за разработване на планове за 
управление на защитени територии 

13/2000   
Устройство на 
територията 

13 
Закон за камарите на архитектите и инженерите в 
инвестиционното проектиране 

20/2003 
79/2006 

  
Строителен 
процес 

14 
Наредба № 04/1 за определяне на минимални 
цени в устройственото планиране и 
инвестиционното проектиране 

68/2004 
77/2006 

  
Строителен 
процес 

15 
Правилник за прилагане на Закона за опазване 
на земеделските земи 

84/1996 
78/2006 

  
Устройство на 
територията 

16 
Норми за проектиране на спортни сгради и 
съоръжения 

НБПС`89   
Граждански 
сгради 

17 
Наредба № 94/2 за проектиране на заведения за 
социални грижи 

74\1994 4-5\1994 
Граждански 
сгради 

18 
норми за проектиране на болнични заведения от 
общ тип и амбулаторно-поликлинични заведения 

  7\1987 
Граждански 
сгради 

19 
Сгради и комплекси за граждански обреди. Норми 
за проектиране 

  8\1983 
Граждански 
сгради 

20 
норми за проектиране на приемни сгради за 
транспорта - автогари 

  11\1982 
Граждански 
сгради 

21 
норми за проектиране на административни 
сгради 

69\1981 
8\1981 
6\1986 

Граждански 
сгради 

22 
Норми за проектиране на генерални планове на 
промишлени предприятия 

  3\1988 
производствени 
сгради 

23 
Норми за проектиране на генерални планове за 
животновъдни и птицевъдни комплекси 

  3\1986 
производствени 
сгради 

24 Оранжерии. Норми за проектиране   12\1979 
производствени 
сгради 

25 
Наредба № 87/2 за и противопожарни 
строително-технически норми 

58/1987 
53/1994 

  
Пожарна 
безопасност 

26 Гробищни ансамбли. Норми за проектиране   03\4 \1985 
Санитарно-
хигиенни 
изисквания 

27 
Наредба № 04/7 за изискванията, на които трябва 
да отговарят площадксите за разполагане на 
съоръжения за третиране на отпадъци 

81\2004   
Околна среда и 
отпадъци 

28 
Норми за проектиране на облицовки от скални 
плочи 

  9|1985 Изолации 

29 
Наредба за условията и реда за задължително 
застраховане в проектирането и строителството 

17/2004 03\2004 
Строителен 
процес 

30 

наредба № 04/55 за проектиране и строителство 
на железопътни линии, железопътни гари, 
железопътни прелези и други елементи от 
железопътната инфраструктура 

18\2004          
42\2004 

  
транспортна 
инфраструктура 

31 
Наредба № 01/2 за сигнализация на пътищата с 
пътна маркировка 

13\2001          
18\2004 

  
транспортна 
инфраструктура 

32 
Наредба № 99/8 за правила и норми за 
разполагане на технически проводи и 
съоръжения в населени места 

72/1999 01\2000 
транспортна 
инфраструктура 

33 
Наредба № 04/1 за борба с ерозията и 
свлачищата в горския фонд и строежът на 
укрепителни съоръжения 

7\2004          
65\2006 

4\2003 геозащита 

34 
Наредба № 98/2 за застрояване на земеделските 
земи 

48/1998 05\1998 
Устройство на 
територията 

35 
Инструкция № 1 за обема и съдържанието на 
част "Безопасност, хигиена на труда и пожарна 
безопасност" към проектите 

84/1981    Безопасност  



36 
Наредба № 00/1+ норми за проектиране на 
пътища 

47/2000, 
102/2005 

 
Транспортна 
инфраструктура 

37  
Инструкция № 2 за болба с ерозията  
/Проектиране на противоерозионни мероприятия/ 

43/2000   

     

  ІІІ.Строителство       

1 
Наредба № 93/1 за опазване на озеленените 
площи и декоративната растителност 

26/1993   
Устройство на 
територията 

2 
Наредба № 96/26 за рекултивация на нарушение 
терени, подобряване на слабопродуктивни земи, 
отнемане и оползотворяване на хумусния пласт 

89/1996 
30/2006 

7\2002 
Устройство на 
територията 

3 Правила за приемане на паркове и градини   8\1987 
устроиство на 
територията 

4 
Наредба № 06/5 за техническите паспорти на 
строежите 

06\2007 2\2007   

5 Закон за камарата на строителите 108/2006   
Строителен 
процес 

6 

Наредба № 84/21 за хигиенните изисквания за 
изграждане и поддържане на гробищни паркове 
(гробища) и погребване и пренасяне на 
покойници 

92/1984 
113/2002 

  
Санитарно-
хигиенни 
изисквания 

7 
Правилник за изпълнение и приемане на 
мазилки, облицовки, бояджийски и тапетни 
работи 

  01\1984 Изолации 

8 
 Наредба № 03/3 за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството 

72/2003, 
29/2006  

4/2006    

9 

наредба № 04/55 за проектиране и строителство 
на железопътни линии, железопътни гари, 
железопътни прелези и други елементи от 
железопътната инфраструктура 

18\2004          
42\2004 

  
транспортна 
инфраструктура 

10 
Наредба № 01/2 за сигнализация на пътищата с 
пътна маркировка 

13\2001          
18\2004 

  
транспортна 
инфраструктура 

11 
Наредба № 04/2 за минималните изисквания за 
здравословни и безопасни условия на труд при 
извършване на строителни и монтажни работи 

37\2004          
102\2006 

5\2004 
здравословни 
условия 

12 
Наредба № 99/8 за правила и норми за 
разполагане на технически проводи в 
съоръжения в населени места 

72/1999 01\2000 
транспортна 
инфраструктура 

13 
Заповед № РД-02-14-7/1997 за утвърждаване на 
правила относно качествата на материалите и 
изделията, влагани в строителството 

      

     

     

     

     

     

     



  ІV.Поддържане       

1 
Наредба № 87/2 за и противопожарни 
строително-технически норми 

58/1987 
53/1994 

  
Пожарна 
безопасност 

2 

Наредба № 84/21 за хигиенните изисквания за 
изграждане и поддържане на гробищни паркове 
(гробища) и погребване и пренасяне на 
покойници 

92/1984 
113/2002 

  
Санитарно-
хигиенни 
изисквания 

3 
Правилник за изпълнение и приемане на 
мазилки, облицовки, бояджийски и тапетни 
работи 

  01\1984 Изолации 

4 
Наредба № 04/1 за борба с ерозията и 
свлачищата в горския фонд и строежът на 
укрепителни съоръжения 

7\2004          
65\2006 

4\2003 геозащита 

5 Закон за устройство на територията 
1\2001          
108\2006 

2\2006 геозащита 

6 
Наредба № 04/2 за минималните изисквания за 
здравословни и безопасни условия на труд при 
извършване на строителни и монтажни работи 

37\2004          
102\2006 

5\2004 
здравословни 
условия 

     

     

  V.Растителност, производство       

1 
Наредба № 93/1 за опазване на озеленените 
площи и декоративната растителност 

26/1993   
Устройство на 
територията 

2 
Наредба за определяне размера на 
обезщетенията за щети върху гори и земи от 
горския фонд 

39/2004   
Устройство на 
територията 

3 
Наредба № 16 за производство и търговия с 
посевен и посадъчен материал от декоративни 
растения 

51\2004     

4 
Наредба № 1 за реда и начина за придобиване 
правоспособност от частни производители на 
семена и посадъчен материал 

28\1991     

5 Закон за посевния и посадъчния материал 

13/1958         
99/1963            
36/1979         
103/1990 

    

6 Закон за горите 
125/1997, 
102/2006 

 Геозащита 

7 Закон за биологичното разнообразие 
77/2002, 
34/2006  

  Опазване  

8 Закон за защита на растенията  
90/1999, 
96/2001, 
18/2004 

 Опазване 

     

     

     

  
 
 

      



 

 

          Проучил , Систематизирал,  и Съставил :..................................... 

            /ланд. арх. Веселин Василев/   

 

2007г. 

Шумен 

VІ.Образование, правоспособност, 
номенклатура 

 1 
Закон за камарите на архитектите и 
инженерите в инвестиционното проектиране  

20/2003, 
79/2006  

  
 Строителен 
процес 

 2 

 Наредба за условията и реда за признаване на 
правоспособност в областа на устройственото 
проектиране и на инвестиционното 
проектиранена лицата с професионална 
валификация инженер 

 85/2005, 
89/2006 

  
 Строителен 
процес 

          

     

     

     

     

  VІІ.Опазване и защита на растителността       

1 
Наредба № 93/1 за опазване на озеленените 
площи и декоративната растителност 

26/1993   
Устройство на 
територията 

2 
Правилник за прилагане на Закона за опазване 
на земеделските земи 

84/1996 
78/2006 

  
Устройство на 
територията 

3 Закон за биологичното разнообразие 
77/2002, 
34/2006  

  Опазване  

4  Закон за защита на растенията  
90/1999, 
96/2001, 
18/2004 

 Опазване 

  VІІІ.Професионална защита       

2 Закон за авторското право и сродните му права 
56/1993 
73/2006 

  
Строителен 
процес 

          

  ХI. Оценки       

1 
Тарифа за обезщетения при причинени щети на 
природни обекти – ПМС 442/97г 

116/1997  Оценки 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


