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ДОКЛАД 
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ОБЖАЛВАНЕ НА ОБЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ НА 

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ И НА ИНДИВИДУАЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ 

АКТОВЕ НА ОБЩИНСКИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ ОТ ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН 

РАЙОН В ОБЛАСТТА НА СТРОИТЕЛСТВОТО 
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I . Въведение 

Променените обществените отношения в България през последните 30 

/тридесет/ години са особено ясно отразени в строителството на сгради и 

инфраструктурни обекти. От една страна, свободата на частната инициатива 

създаде възможност за всички инвеститори да създадат ново модерно, естетично, 

практично и удобно строителство. От друга страна обаче, отдръпването на 

държавата като контролираща страна и прекалено силния индивидуализъм на 

строителите, като контрапункт на предишна индиферентност и съобразяване, ни 

направи свидетели на много грозни явления – хаотично и непланирано 

строителство, незаконни постройки, пристроявания, надстроявания, които не са 

съобразени със строителните норми както и многобройни напуснати и 

необитаеми недовършени сгради, които стават все по-опасни са преминаващите. 

Корупцията, като нерядко явление доведе до некачествено и безполезно 

строителство особено на държавни и общински строителни обекти като пътища, 
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улици, водопроводи и канализация, язовири, пристанища и пречиствателни 

станции.  

Всъщност голяма част от човешката дейност, която променя околната 

среда и природата в нейното многообразие се изразява в строителството. В 

България поради демографския срив няма презастрояване и пренаселване, с 

изключение на 4 града в страната /София, Пловдив, Варна и Бургас/ и някой 

курортни селища / Банско, Слънчев бряг, Несебър и др./ и въпреки това често 

построеното от нас хората е безвкусно, несъобразено с архитектурата на 

околните сгради и с нуждите на хората.  

Време е държавата чрез многобройните си органи да поеме контролните 

функции като следи за спазване на строителните правила, наказва нарушителите, 

премахва за дълго необитаемите сгради и контролира опазването на околната 

среда.  

Законът за устройство на територията урежда всички основни отношения 

и политики в областта на строителството в страната. С приемането на закона, 

отношенията  обществените отношения, свързани с устройството на 

територията, инвестиционното проектиране и строителството бяха поставени на 

нова основа, като се целеше баланс между интересите на инвеститорите и 

останалите граждани и се поставиха цели за устойчиво развитие и създаване на 

благоприятни условия за живеене, труд и отдих на населението.  

Прилагането на закона е свързано със задълбоченото му познаване и 

стриктно провеждане на процедурите за постигане на крайните цели, определени 

в него. Законът се отличава с голяма сложност , защото в него се кодифицират 

всички проблеми на проектирането и строителството, но това създава трудности 

по прилагането му и многобройна и противоречива съдебна практика.  

От друга страна, издаването на индивидуални административни актове от 

страна на общинските администрации в областта на строителството  и 

стабилизирайки ги с потвърдителни или отменителни решения от 

Административните съдилища е сред основните индикатори за ефективност на 

съдебната власт, предвид хроничния проблем с корупцията в България. 
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Чрез настоящото изследване се цели да се предостави информация ще се 

изяснят най-важните административни актове издавани от общински органи в 

областта на ЗУТ, както и ще се анализират основните проблеми на граждани и 

юридически лица по приложението на ЗУТ, отнасяни до съда и тенденциите в 

уреждането на проблемните взаимоотношения в периода 2017-2019г. в Южен 

централен район.  

Териториалният обхват на Южния централен район на България е 

определен в съответствие с изискванията на Регламент на ЕС 1059/2003 и се 

формира от областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково (ниво 

NUTS 3) с общо 57 общини. 

Той е част от района на ниво NUTS1 „Югозападна и Южна централна 

България”, който включва Югозападния район и и Южния централен район, 

съответстващи на нивото NUTS2. 

Районът обхваща западната половина на Горнотракийската низина, 

южната част на Централна Стара планина, част от Средна гора, подбалканските 

полета и голяма част от Родопите. Площта на района е 22 365.1 км² или 20.1% от 

територията на страната. 

Районът има ясно изразени трасета на развитие с национално значение по 

направлението на Европейския транспортен коридор № 4 (София – Пловдив – 

Хасково – Свиленград) и Русе – Велико Търново – Стара Загора – Хасково – 

Кърджали по направлението на ЕТК №9. 

Южен централен район е добре интегриран в транспортната мрежа на 

Европа. През територията на района преминават направленията на европейските 

транспортни коридори №4, №8, №9 и коридорът ТРАСЕКА, осъществяващ 

връзка със страните от Кавказкия регион и Централна Азия. Най-голямо 

значение за интегрирането на Южния централен район с националната и 

европейската пътна мрежа имат автомагистралите „Марица” и “Тракия”, път Е-

80, като част от европейския транспортен коридор №4, път Е-773, като част от 

коридор №8 и път І-5, който е част от пътната инфраструктура на коридор №9.  
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В икономически план има добре развита лека и добивна промишленост, 

земеделие. Концентрация на промишлено строителство се наблюдава около 

транспортните коридори и в общините от Пловдивска област.  

На специален режим по отношение на градоустроственото строителство 

като селище от национално значение е курортния комплекс „Пампорово“ в 

община Чепеларе и община Смолян и курортния комплекс Велинград.  

II. Органи, издаващи административни актове по приложение на ЗУТ 

в общините 

Четири са органите в общината, които имат функции по приложение на 

ЗУТ и контролират приложението на нормите в него.  

1/ Общинският съвет  - ОС определя общата политика по устройство на 

територията на съответната община, като издават нормативни актове -  наредби 

по приложение на ЗУТ, например по чл. 44, ал.2, чл.56, ал.2, чл.62, ал.10, чл.69 и 

други. Общинските съвети издават и общи административни актове по ЗУТ, 

които засягат правата и интересите на неограничен кръг лица, като например 

решение на ОС по одобряване на ОУП (чл.127, ал.6 от ЗУТ). ОС издават и 

индивидуални административни актове по ЗУТ като например одобряване на 

проект за подробен устройствен план.  

2/ Кмет на община - кметът издава само индивидуални административни 

актове, например заповед по чл.129, ал.2 за одобряване на ПУП, заповеди по 

чл.190, ал.6, 192, ал.2 и чл.193, ал.3, чл.195 и други. Кметът може да предоставя 

правомощията си по ЗУТ и на свои заместници , на главния архитект или на 

други лица. Кметът има компетентност да издаде и строителна забрана по 

чл.198, ал.1 от ЗУТ за необходимо например за: създаване на общи и подробни 

устройствени планове. Кметът на общината има и правомощия за налагане на 

имуществени санкции по чл.237, ал.2 от ЗУТ.  

3/ Главният архитект издава най-много индивидуални административни 

актове. Издаването  на  Разрешение  за  строеж  е  от  изключителна  
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компетентност  на Гл.архитект   /чл.148   ЗУТ/,   като   и   одобряването   на   

инвестиционните   проекти /чл.145/,  които  са  неразделна  част  от  същото. ; 

Кметът и главния архитект чрез своите органи контролира четвърта, пета 

и шеста категория строежи, определени в чл.137 от ЗУТ.  По такъв начин е цели 

избягване на дублирането на контролни дейности, като общините се фокусират 

върху малко сложните случаи, които същевременно са и преобладаваща част от 

осъществяващото се строителство. За строежите от четвърта, пета и шеста 

категория кметът на общината (района) или упълномощено от него длъжностно 

лице: 

1. спира незаконни строежи по смисъла на чл. 225, ал. 2, части от тях, 

както и отделни строителни и монтажни работи; 

2. спира изпълнението на строежи, части от тях или отделни строителни и 

монтажни работи с нарушения по чл. 224, ал. 1 и дава разрешение за 

продължаването им след отстраняване на нарушенията и заплащане на 

дължимите глоби и имуществени санкции; 

3. забранява достъпа до строежи по т. 1 и 2 и разпорежда поставянето на 

отличителни знаци за ограничаване и недопускане на хора и механизация на 

строежите; 

4. забранява захранването с електрическа и топлинна енергия, вода и газ 

на строежи по т. 1 и 2; 

5. забранява влагането на строителни продукти, които не отговарят на 

изискванията по чл. 169а, ал. 1, и извършва проверки в местата за производство 

на строителни продукти; 

6. забранява ползването на строежи или на части от тях, които не са 

въведени в експлоатация по установения ред или се ползват не по 

предназначението си съгласно издадените строителни книжа и условията за 

въвеждане в експлоатация; 
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7. забранява достъпа до строежи или до части от тях, които не са въведени 

в експлоатация по установения ред или се ползват не по предназначението си 

съгласно издадените строителни книжа и условията за въвеждане в 

експлоатация, забранява захранването им с електрическа и топлинна енергия, 

вода и газ и разпорежда поставянето на отличителни знаци за ограничаване на 

достъпа и недопускане на хора и други; 

8. издава заповеди за премахване на незаконни строежи; 

9. предписва изпълнение на укрепителни и възстановителни мерки за 

недопускане на аварии, щети и други на строежи и на части от тях, за които е 

спряно строителството, действието на строителните книжа или е забранено 

ползването им; 

10. разпорежда освобождаване на строежа и на строителната площадка от 

хора, механизация, изделия, продукти, материали, общоопасни средства и други; 

11. налага предвидените в този закон глоби и имуществени санкции. 

ЗУТ е предвидил и заповеди /ИАА/, с които кметът на общината 

обезпечава изпълнение на изискванията за безопасна експлоатация на строежите 

и предотвратяване на инциденти, свързани с опасни обекти. 

1. На първо място, в случай че даден обект не се поддържа в добро 

състояние, както и при възникване на обстоятелства, застрашаващи обекта, 

кметът на общината издава заповед, с която задължава собственика да извърши в 

определен срок необходимите ремонтни и възстановителни дейности за 

поправяне или заздравяване. Заповедта по чл.195, ал.4 се издава при положение, 

че компетентния орган има увереност, че обектът не е увреден непоправимо и че 

е възможно да бъде заздравен /поправен/. 

2. На второ място, по силата на ал.5 на чл.195, кметът на общината може 

да задължи със заповед собствениците на заварени или търпими строежи да 

премахнат, преобразуват или ремонтират неподходящи по местонахождение, 

разположение, вид и материали огради, гаражи, второстепенни, селскостопански 

и други обекти по чл. 151, ал. 1, временни постройки, септични ями, 
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канализационни съоръжения, насаждения, както и да извършат необходимите 

работи в интерес на сигурността, безопасността на движението, 

здравеопазването, хигиената, естетиката, чистотата и спокойствието на 

гражданите. 

3. На трето място, кметът на общината издава заповед по чл.195, ал.6, за 

премахване на строежи, които поради естествено износване или други 

обстоятелства са станали опасни за здравето и живота на гражданите, негодни са 

за използване, застрашени са от самосрутване, създават условия за възникване на 

пожар или са вредни в санитарно-хигиенно отношение и не могат да се поправят 

или заздравят. 

Заповедта на кмета по някой от текстовете на чл.195, ал. 4 - 6 се съобщава 

на заинтересованите лица и може да се обжалва по реда на чл. 215 ЗУТ. Когато в 

заповедта е допуснато предварително изпълнение или тя не е изпълнена в 

определения срок, строежът се поправя, заздравява или премахва от общината по 

ред, определен с наредба на общинския съвет. 

4/ Експертният съвет – участва в процедури по издаване на 

административни актове, като участието му на места е задължително и липсата 

на съгласуване от експертен съвет може до доведе до отмяна и прогласяване на 

нищожност на административния акт. Съгласно ал.1 на чл.6 ЗУТ, ОЕСУТ 

извършва експертна и консултативна дейност. Това не е административен орган 

и той не издава административни актове. Неговите решения имат консултативен 

/подпомагащ/ характер по отношение на дейността на трите административни 

органа по ЗУТ в общината. Решенията на съвета не са задължителни или с 

обвързваща сила по отношение на актовете, които ще бъдат издадени или чието 

издаване ще бъде отказано от компетентния административен орган.Решенията 

на ОЕСУТ са две категории –императивно необходими или „факултативни”. 

Първата категория са решенията на съвета, които непременно /задължително/ 

трябва да бъдат взети, като елемент от фактическия състав на процедурата по 

издаването на даден АА. Наличието на такова решение е условие за 

законосъобразността на издадения АА, а липсата му може да доведе до отмяната 

или прогласяване на нищожност на акта. Пример за такъв акт е решението на 
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ОЕСУТ по чл.128, ал.7 ЗУТ –без за бъде разгледан и приет от съвета даден 

проект за ПУП не следва да бъде внасян за одобряване от компетентния 

административен орган. Втората категория актове са тези решения,които се 

приемат по искане на даден административен орган, без законодателят да 

изисква изрично това. Пример за това е решението на ОЕСУТ по чл.128, ал.8 

ЗУТ –то се взема, само ако главният архитект е пожелал да се проведе т. нар. 

„предварително разглеждане” на проект за ПУП. Условията и редът за работа на 

ОЕСУТ се уреждат със заповед на кмета на общината /района/. С тази заповед се 

приемат правилата за устройството и дейността на експертния съвет. 

III. Основни групи индивидуални административни актове, 

подлежащи на съдебен контрол 

 1/ Подробния устройствен план (ПУП) 

С ПУП се определят устройствените параметри на нови регулирани поземлени 

имоти спрямо предвижданията на заварени подробни устройствени планове. 

Подробният устройствен план (ПУП) се създава като приложение на общия 

градоустройствен план. В случай, че за населеното място няма общ устройствен 

план, се създава направо ПУП. Подробните устройствени планове могат да 

бъдат застроителни и регулационни, по вертикалното планиране, 

кварталнозастроителни и силуетни, за архитектурно-художествено оформяване 

на населеното място или части от него, комуникационни, за благоустрояването и 

други необходими планове. Подробните планове определят в окончателна форма 

предвижданията и установяват необходимите мероприятия за архитектурно-

градоустройствено изграждане, преустройство и развитие на населеното място и 

свързаната с него зона на влияние.Най-често изработването на ПУП е вързано 

със следните хипотези: 

 - при урегулиране на поземлен имот с цел строителство; 

 - при промяна предназначение на земеделски земи; 

 - при изменение на съществуващ кадастрален план с цел корекция на 

непълноти (пример: липса на достъп до даден имот); 
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 - при съдебна делба на урегулирани имоти. 

 Кметът на общината в 14 до 30 дневен срок /зависи от отговорната община/ от 

постъпване на заявлението допуска или отказва изработване на проект на плана 

въз основа на становище на главния архитект. Изработения проект за ПУП се 

съобщава от общинските отдели по устройство на територията на 

заинтересуваните лица - съседите. В 14-дневен срок те могат да направят 

писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската 

администрация.  В едномесечен срок след изтичане на срока за обжалване на 

проекта заедно с постъпилите възражения, предложения и искания се плана се 

приема от общински експертен съвет.  Ако проектът за подробен устройствен 

план се върне за цялостно или частично преработване, предвидените по закона 

процедури се провеждат отново за частта от плана, която е преработена. 

Заповедите за одобряване на устройствените планове по ЗУТ  влизат в сила от 

датата на одобряването, когато не подлежат на обжалване; след изтичането на 

срока за обжалване, ако не са били обжалвани; от датата на потвърждаването им 

от компетентния съд, чието решение е окончателно. В случай, че заповедта за 

одобряване на подробен устройствен план е обжалвана, тя влиза в сила по 

отношение на частта от плана, която е извън предмета на жалбите. 

 Копия от влезлите в сила изменения на подробни устройствени планове, с които 

се променят границите на поземлените имоти, се изпращат на Агенцията по 

кадастъра. 

 Когато подробният устройствен план е одобрен, собственикът/инвеститорът 

може да предприема действия за реализиране на строителство в имота. 

Докато общите устройствени планове определят преобладаващото 

предназначение и начин на устройство на отделните структурни части на 

териториите, обхванати от плана, подробните устройствени планове определят 

конкретното предназначение и начин на устройство на отделните поземлени 

имоти, обхванати от плана. Подробните устройствени планове конкретизират 

устройството и застрояването на териториите на населените места и землищата 

им, както и на селищните образувания. Предвижданията на подробните планове 

са задължителни за инвестиционното проектиране. /чл.105 и чл.108 ЗУТ/.С тези 
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законови текстове се цели не само отграничаване на ОУП от ПУП, но и 

подчертаване ролята на подробните планове като основен инструмент за 

реализация на всяка една инвестиционна инициатива. И действително –без 

наличие на влязъл в сила ПУП, в огромна част от хипотезите, законодателят не 

допуска одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешение за 

строеж. Решаващата роля на ПУП за успешната реализация на инвестиционния 

процес се очертава добре, когато се анализират законовите норми относно 

съдържанието на плана /чл.112 който ще бъде анализиран впоследствие/. 

По своята правна природа ПУП е типичен пример за индивидуален 

административен акт. Индивидуален административен акт /ИАА/ е изричното 

волеизявление или изразеното с действие или бездействие волеизявлениена 

административен орган или на друг овластен със закон за това орган или 

организация, с което се създават права или задължения или непосредствено се 

засягат права, свободи или законни интереси на отделни граждани или 

организации, както и отказът да се издаде такъв акт /Чл.21, ал.1 АПК и чл.214 

ЗУТ/. ПУП има точно определен кръг от адресати, за които създава точно 

дефиниран кръг от права и задължения. Установявайки устройствения статут на 

всеки един имот в неговия обхват, ПУП определя т. нар. „устройствен 

потенциал” на новия урегулиран поземлен имот /УПИ/, или просто казано-какво 

може да се построи в имота. По такъв начин, този план влияе и индиректно 

върху обема и съдържанието на правото на собственост, притежавано от 

собственика на имота, създавайки за него възможности или ограничения за 

реализиране на определено застрояване. Така ПУП „определя” до голяма степен 

пазарната цена на УПИ в неговия обхват.ПУП е част от йерархично 

структурираната система от устройствени планове, установена от ЗУТ. Съгласна 

ал.4 на чл.103 ЗУТ, всеки устройствен план се съобразява с предвижданията на 

концепциите и схемите за пространствено развитие и устройствените планове от 

по-горна степен, ако има такива, и представлява по отношение на тях по-пълна, 

по-подробна и конкретна разработка. Поради това е важно да се изясни 

взаимоотношението ОУП-ПУП, защото е ясно, че при изработването на един 

подробен план следва да се съобразят много „устройствени дадености” 
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/съществуващи или дори бъдещи ОУП/. Обратното също е вярно. Какви са 

законовите принципи за отношенията ОУП-ПУП: 

1.В проекта за общ устройствен план се съобразяват предвижданията на 

заварените подробни устройствени планове, одобрени до датата на издаването 

на разрешенията по чл. 124 /старта на процедурата по изработване на ОУП/. 

Промяна на предназначението, начина и характера на застрояване на 

поземлените имоти, за които е налице одобрен подробен устройствен план, се 

допуска само за изграждането на обекти -публична държавна собственост или 

публична общинска собственост, както и с цел защита на обществени интереси -

опазване на околната среда и на човешкото здраве, опазване на земеделски, 

горски и защитени територии и защитени зони /чл.103а, ал.1/. 

2.Проектите за подробни устройствени планове, чието изработване е разрешено 

по реда на ЗУТ, които не са одобрени към датата на влизане в сила на общия 

устройствен план или на неговото изменение, се съобразяват с предвижданията 

на общия устройствен план и с правилата и нормативите за неговото прилагане 

/чл.103а, ал.2/. 

3.С влизането в сила на новия общ устройствен план се спира действието по 

прилагане на заварените подробни устройствени планове в частите, в които с 

общия устройствен план се предвижда промяна на предназначението и начина 

на устройство на поземлените имоти в случаите по ал. 1 на чл.103а. В 6-месечен 

срок от влизането в сила на общия устройствен план органите по чл. 135, ал. 1 

/ОС или кмета на общината/ издават предписание за служебно изменение на 

заварения подробен устройствен план по реда на чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, 

т. 1/чл.103а, ал.3/. 

4.Предвижданията на общите устройствени планове, с които се определят 

общата структура и преобладаващото предназначение на териториите, видът и 

предназначението на техническата инфраструктура и опазването на околната 

среда и обектите на културно-историческото наследство, са задължителни при 

изготвянето на подробните устройствени планове /чл.104, ал.1/. 
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5.В случаите, когато планове за регулация и застрояване обхващат цялото 

населено място и/или землището му или цялото селищно образувание, те 

изпълняват и ролята на общ устройствен план за съответната територия /чл.109, 

ал.2/. 

Процедурата по създаване на ПУП може да стартира по три начина –по 

инициатива на общината, на министъра на регионалното развитие и 

благоустройството или друг ръководител на ведомство, или по инициатива на 

други правоимащи лица /лицата по чл.124а, ал.5/. Въпросът е подробно уреден в 

чл.124а от ЗУТ.Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен 

план се дава с решение на общинския съвет по предложение на кмета на 

общината. По този ред се разрешава и изработването на проект за подробен 

устройствен план на селищно образувание с национално значение, както и на 

поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии.Разрешение за 

изработване на проект за подробен устройствен план на част от урбанизирана 

територия (с изключение на селищните образувания с национално значение) в 

обхват до един квартал, а в Столичната община и в градовете с районно деление 

-в обхват до три квартала, се дава със заповед на кмета на общината по 

предложение на главния архитект. 

Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план за 

изграждане на обекти с регионално значение или разположени на територията на 

повече от една община се дава със заповед на областния управител.Разрешение 

за изработване на проект за подробен устройствен план се дава със заповед на 

министъра на регионалното развитие и благоустройството за: 

1. обекти с обхват повече от една област; 

2. обекти с национално значение и/или национални обекти; 

3. републиканските пътища, железопътните магистрали и железопътните 

линии.Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план може 

да се даде от съответния компетентен орган и по искане и за сметка от 

заинтересувани лица -собственици на поземлени имоти, концесионери, лица, 

които имат право да строят в чужд имот по силата на закон, илидруги лица, 
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определени в закон /чл.124а, ал.5/.Разрешение за изработване на подробни 

устройствени планове за територии, върху които се предвижда изграждане на 

специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, се дава със 

заповед на министъра на отбраната, на министъра на вътрешните работи или на 

председателя на Държавна агенция "Национална сигурност". Изработването на 

проекта се възлага от министъра на отбраната, от министъра на вътрешните 

работи или от председателя на Държавна агенция "Национална сигурност". 

Какви са необходимите документи, които съпровождат едно искане за 

разрешаване изработването на ПУП: 

1.Исканията за издаване на разрешения се придружават от съгласувано задание 

по чл. 125, в случай че това е необходимо по закон; 

2. Доказателство, че искащия има качеството на лице по чл.124а, ал.5; 

3. Документ, доказващ плащаните на дължимата за услугата такса. 

Какви са самите реквизити на разрешението: 

1.Одобряване на заданието по чл.125; 

2.Идентифициране на титуляра на разрешението; 

3.Определяне на обхватът, целите и задачите на проекта, видът подробен 

устройствен план, както и начинът на урегулиране на поземлените имоти -по 

правилата на чл. 16 или на чл. 17. 

Разрешенията по чл. 124а, ал. 5 се дават от общинския съвет, областния 

управител, министъра на регионалното развитие и благоустройството в 

едномесечен срок, а от кметовете на общини -в 14-дневен срок от постъпване на 

искането за разрешение /чл.124б, ал.1/. Отказите за издаване на разрешение за 

изработване на устройствен план по чл. 124а, ал. 5 се дават с мотивирано 

решение или заповед на компетентния орган в едномесечен срок от постъпване 

на искането. Отказите се съобщават по реда на Административно процесуалния 

кодекс и могат да бъдат оспорвани по реда на чл. 215 /чл.124б, ал.5/. Очевидно, 

има разнобой между двата цитирани текста по отношение на действията на 
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кмета на общината, тъй като той е длъжен да се произнесе в 14-дневен срок по 

ал.1, а по ал.5 –в едномесечен срок. Това поставя в недоумение лицата по 

чл.124а, ал.5, които биха желали да обжалват т. нар. „мълчалив отказ” по 

правилата на АПК /в 14-дневен срок от изтичане на срока за произнасяне от 

съответния орган/. 

 Процедиране и одобряване на ПУП 

Процедирането на ПУП е подробно разписано в чл.128 ЗУТ и съдържа следните 

основни етапи:Проектът за ПУП се внася за процедиране в общинската 

администрация. По преценка на главния архитект на общината проектът за 

подробен устройствен план може да се разгледа от общинския експертен съвет 

преди съобщаването с оглед привеждането му в съответствие с нормативните 

изисквания, за което заинтересуваните лица се уведомяват писмено в 10-дневен 

срок от постъпването на проекта в общинската администрация. Разглеждането 

на проекта от общинския експертен съвет се извършва в срок до един месец от 

постъпването му в общинската администрация. Това е т. нар. „предварително 

факултативно разглеждане” на проектоплана от ОЕСУТ. Съобщаването на 

проекта се извършва по реда и в сроковете по ал. 1, 2 и 3 на чл.128, след 

привеждането му в съответствие с решенията на общинския експертен 

съвет.Изработеният проект за подробен устройствен план се съобщава от 

общината на заинтересуваните лица с обявление, което в 10-дневен срок от 

постъпването на проекта в общинската администрация се изпраща за 

обнародване в "Държавен вестник". Това се извършва в случай че не се е 

провело предварително разглеждане или че то е проведено и планът е приведен в 

съответствие с решението на ОЕСУТ. По този ред се съобщават и проектите за 

подробни устройствени планове за линейните обекти на техническата 

инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания 

/чл.128, ал.1/.Обявлението се разгласява, като се поставя на определените за това 

места в сградата на общината, района или кметството, както и на други 

предварително оповестени обществено достъпни места в съответната територия 

-предмет на плана, и се публикува на интернет страницата на общината и в поне 

един местен вестник. Проектът за подробен устройствен план се публикува на 
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интернет страницата на съответната община. Разгласяването по този ред се 

извършва в 10-дневен срок от обнародването на обявлението по ал. 1 на чл.128 

Когато проектът за подробен устройствен план е за част от населено място или 

селищно образувание в обхват до един квартал, както и за поземлени имоти 

извън границите на населени места и селищни образувания, обявлението по ал. 1 

на чл.128 не се обнародва в "Държавен вестник", а се съобщава на 

заинтересуваните лица в срок един месец от постъпването на проекта в 

общинската администрация по реда на §.4 от Допълнителните разпоредби на 

ЗУТ /ал.3 на чл.128/.В едномесечен срок от обявлението по ал. 1на чл.128 или в 

14-дневен срок от съобщението по ал. 3 на същия текст, заинтересуваните лица 

могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за 

подробен устройствен план до общинската администрация. Това е т. нар. 

„обществено обсъждане” на проектоплана.Съгласуването на проектите за 

подробни устройствени планове от заинтересуваните централни и териториални 

администрации, а при необходимост -и със специализираните контролни органи 

и експлоатационните дружества, се извършва по реда на чл. 127, ал. 2, който бе 

подробно анализиран в предишната тема.В едномесечен срок след изтичане на 

сроковете за обществено обсъждане, проектите заедно с постъпилите 

възражения, предложения и искания се разглеждат и, евентуално, приемат от 

общинския експертен съвет. Той може да препоръча цялостно или частично 

преработване на проектоплана.Когато проектът за подробен устройствен план се 

върне за цялостно или частично преработване, предвидените по закона 

процедури се провеждат отново за частта от плана, която е преработена. 

Кой е компетентният орган, който одобрява ПУП: 

А.Подробният устройствен план се одобрява с решение на общинския съвет по 

доклад на кмета на общината в едномесечен срок след приемането на проекта за 

подробен устройствен план от експертен съвет. Решението се изпраща в 7-

дневен срок за обнародване в "Държавен вестник". По този ред се одобряват и 

проектите за подробни устройствени планове на селищните образувания с 

национално значение и за линейните обекти на техническата инфраструктура 

извън границите на населените места и селищните образувания. 
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Б. Подробният устройствен план в обхват до един квартал, а в Столичната 

община и в градовете с районно деление -в обхват до три квартала, както и за 

поземлени имоти извън границите на населени места и селищни образувания 

включително за необходимите за тях елементи на техническата инфраструктура, 

се одобрява със заповед на кмета на общината в 14-дневен срок след приемането 

на проекта за подробен устройствен план от общинския експертен съвет. 

Заповедта се съобщава на заинтересуваните лица при условията и по реда на 

Административно процесуалния кодекс. 

В. Подробният устройствен план се одобрява със заповед на: 

1. областния управител -за обекти с обхват повече от една община или за обекти 

с регионално значение; 

2. 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. 

Заповедите на областния управител и на министъра се издават в едномесечен 

срок след приемането на проекта от съответния експертен съвет по чл. 128, ал. 

12 и в 7-дневен срок се изпращат за обнародване в "Държавен 

вестник".Одобрените подробни устройствени планове се публикуват на интернет 

страницата на органа, който ги е одобрил, в тридневен срок от одобряването им. 

След влизането в сила на заповедта за одобряване на подробен устройствен план 

за обекти на техническата инфраструктура, разположени на територията на 

повече от една община в границите на една област или в границите на повече от 

една област, кметовете на съответните общини издават заповед за служебно 

отразяване на тези обекти в действащия за територията общ устройствен план, 

без да се изменя планът. Когато след отразяването на обектите на техническата 

инфраструктура се налагат други промени в общия устройствен план, те се 

извършат при условията и по реда за неговото изменение. 
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 Изменение на влезли в сила ПУП 

Влезлите в сила ПУП могат да се променят при наличието на поне едно от 13 

основания, изброени в ал.1 и 2 на чл.134, а именно, когато: 

1.настъпят съществени промени в обществено-икономическите и устройствените 

условия, при които е бил съставен планът; 

2.възникнат нови държавни или общински нужди за обекти -собственост на 

държавата, на общините или на експлоатационните дружества; 

3.възникнат инвестиционни инициативи, които ще се реализират със средства, 

осигурени помеждународни договори или от държавния бюджет, както и от 

инвеститори, сертифицирани по реда на Закона за насърчаване на инвестициите; 

4.отпадне необходимостта от изграждане на сгради, мрежи и съоръжения за 

специални нужди на отбраната и сигурността на страната; 

5.се констатира явна фактическа грешка, имаща значение за предвижданията на 

плана; 

6.в съответния срок по чл. 208 не е започнала процедурата за отчуждаване; 

7.при изменение на кадастрален план или при одобряване или изменение на 

кадастрална карта в урегулирана територия имотните граници на поземлените 

имоти не съвпадат с регулационните или е установена непълнота или грешка в 

кадастралната карта, използвана като основа за изработване на подробен 

устройствен план; 

8.планът не осигурява възможност за застрояване по действащите устройствени 

правила и нормативи вследствие на установени геоложки и хидрогеоложки 

условия и за запазване на разкрити археологически, исторически и културни 

ценности; 

9.планът съдържа явна фактическа грешка, която има значение за неговите 

предвиждания; 
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10.планът е одобрен при съществени закононарушения; на това основание не 

могат да се изменят планове, за които има влязло в сила решение на съд или 

когато планът е приложен; 

11.има съгласие на всички собственици на имоти по чл. 131, ал. 2, т. 1, както и на 

носителите на ограничени вещни права върху тях; 

12.има предложение на съда по дела за делба на урегулирани поземлени имоти; 

13.планът е одобрен без план-схеми по чл. 108, ал. 2. 

Влезли в сила подробни устройствени планове не могат да се изменят с цел: 

1. узаконяване на незаконно изградени строежи; 

2. промяна на предназначението на терени, определени с подробните 

устройствени планове за озеленени площи, освен в случаите по ал. 2, т. 1 и по чл. 

62а, ал. 2 –5 ЗУТ. 

Стартирането на процедурата по изменение на ПУП започва с искане за 

допускане изработване на промяната. Такова искане могат да правят лицата по 

чл.131 ЗУТ /лицата, които са активно легитимирани да атакуват в съда акта за 

одобряване на ПУП/.Исканията за изменение на устройствените планове се 

правят с писмено заявление до кмета на общината, а в случаите по чл. 124а, ал. 3 

и 4 -съответно до областния управител или до министъра на регионалното 

развитие и благоустройството /чл.135, ал.1/. Към заявлението се прилага скица с 

предложение за изменението на влезлия в сила ПУП /а не задание по чл.125/. 

Компетентният орган по ал.1 на чл.135, в 14-дневен срок от постъпване на 

заявлението, със заповед разрешава или отказва да се изработи проект за 

изменение на плана. Заповедите се издават въз основа на становище на: 

1. главния архитект на общината -когато актът се издава от кмета на общината; 

2. кмета на общината -когато актът се издава от областния управител. 

Заповедите, с които се допуска да се изработи проект за изменение на плана 

спират прилагането на действащите устройствени планове в частите, за които се 
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отнасят.Самата промяна на плана се процедира по реда който вече бе подробно 

разгледан по-горе /чл.128 и сл. ЗУТ / 

3.9. Обжалване на актове за одобряване на ПУП и техни изменения 

Лицата, които могат да обжалват заповедите за одобряване на ПУП и техни 

изменения са дефинирани в чл.131 ЗУТ. Заинтересувани лица в производството 

по одобряване на подробните устройствени планове и на техните изменения /и 

които могат да атакуват плана пред съда/ са собствениците и носителите на 

ограничени вещни права според данните от имотния регистър, а до неговото 

въвеждане - по данни от кадастралния регистър, както и лицата, на които е 

предоставена концесия, когато недвижимите имоти са непосредствено засегнати 

от предвижданията на плана. 

Непосредствено засегнати от предвижданията на подробния устройствен план 

недвижими имоти са: 

1. имотите -предмет на самия план; 

2. съседните имоти, когато се включват в свързано застрояване и/или се 

предвижда промяна в застрояването им; 

3. съседните имоти, включително имотите през улица, когато се допускат 

намалени разстояния; 

4. съседните имоти, когато се променя предназначението на имота -предмет на 

плана; 

5. имотите, които попадат в сервитути, в защитени територии за опазване на 

културното наследство или в забранени, охранителни или защитни зони, 

включително такива за обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, 

за които с нормативен акт и/или със специфични правила и нормативи са 

въведени ограничения в режима на застрояване и ползване на поземления имот. 

Непосредствено засегнати от предвижданията на парцеларния план за 

елементите на техническата инфраструктура, обявени за обекти с национално 

значение, за национални обекти или за общински обекти от първостепенно 
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значение, са поземлените имоти или частите от тях -предмет на самия план /но 

не и собственици и носители на ограничени вещни права в съседните 

имоти/.Самото производство по обжалване на актовете за одобряване на ПУП и 

техни изменение се развива по правилата на чл. 215 ЗУТ. Индивидуалните 

административни актове по този закон /каквито са и цитираните актове/, 

отказите за издаването им и административните актове, с които те са отменени 

или оставени в сила, с изключение на тези по чл. 216, ал. 1, могат да се обжалват 

пред съответния административен съд по местонахождението на недвижимия 

имот. Актовете и отказите на министъра на регионалното развитие и 

благоустройството, на министъра на отбраната и на министъра на вътрешните 

работи се обжалват пред Върховния административен съд. Прокурорът може да 

подава протести относно законосъобразността на подлежащите на обжалване 

актове.Жалбите и протестите се подават чрез органа, чийто акт се обжалва или 

протестира, в 14-дневен срок от съобщаването му, а когато актът се съобщава 

чрез обнародване в "Държавен вестник" -в 30-дневен срок от обнародването му. 

Жалбите и протестите срещу актове, с които се одобрява подробен устройствен 

план или се издава разрешение за строеж на обект с национално значение или на 

общински обект от първостепенно значение, се подават чрез органа, издал акта, 

в 14-дневен срок от обнародването на акта в "Държавен вестник". 

Окончателни са решенията на първоинстанционния съд по жалби или протести 

срещу индивидуални административни актове за: 

1. одобряване или за изменение на подробни устройствени планове за обекти с 

национално значение и за общински обекти от първостепенно значение и 

отказите за издаване на такива актове; 

2. одобряване на комплексни проекти за инвестиционна инициатива за обекти с 

национално значение и за общински обекти от първостепенно значение и 

отказите за тяхното одобряване; 

3. разрешаване на строителството за изграждане на обекти с национално 

значение и на общински обекти от първостепенно значение и отказите за 

издаване на такива актове. 
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4. премахване на обекти по чл. 56, ал. 1 и чл. 57, ал. 1. ЗУТ 

Останалите актове, неизброени в чл.215, ал.7, подлежат на обжалване в рамките 

на двуинстанционно производство. 

2/ Одобряване на инвестиционни проекти 

Процесът по одобряване на инвестиционния проект протича, като всички части 

на инвестиционните проекти, които са основание за издаване на разрешение за 

строеж се оценяват за съответствие с основните изисквания за строежите. 

Оценката се извършва от експертния съвет на общината или с доклад за 

съответствие, ако обектът на строителство е първа, втора или трета категория 

строеж. Необходима е и оценката за съответствие на част „Конструктивна“ на 

инвестиционните проекти във фаза „технически“ проект се извършва от лица с 

правоспособност да упражняват технически контрол по тази част. Въз основа на 

оценката за съответствие, дадена от различните органи, положително становище 

за пожарна безопасност и защита на населението (за първа, втора и трета 

категория строежи) , предварителни договори с експлоатационни дружества и 

ако се налага съгласуване по Закона за културното наследство, инвестиционните 

проекти се одобряват. Главният архитект е компетентния орган по съгласуване и 

одобряване на инвестиционния проект.  

В чл. 145 от ЗУТ са описани хипотези, в които компетентни са и други органи.  

Главният архитект проследява дали инвестиционния проект е изготвен в пълно 

съответствие с влезлия в сила ПУП, визата за проектиране по чл.140, ал.3, 

нормите за отстояния, както и показателите като Кинт., коефициент на плътност 

на застрояване и др. Той съгласува тези части на ИП, които съдържат 

предвиждания по тези въпроси. Одобряването на ИП е административен акт, 

който практически се изразява в подпечатване на всички части на проекта с 

печата на общинската администрация или други институции по чл.145 от ЗУТ. 

Отказ да се одобри инвестиционен проект се прави само по законосъобразност, 

като се посочват конкретните мотиви за това. Възложителят се уведомява 

писмено по реда на Административно процесуалния кодекс за отказа да се 
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одобри инвестиционен проект. Отказът може да бъде обжалван пред органа по 

чл. 216, ал. 2 в 14-дневен срок от съобщението за издаването му. 

В случаи, че в едногодишен срок от одобряването на инвестиционните проекти 

възложителят не направи искане за получаване на разрешение за строеж, 

проектът губи правно действие. 

Когато одобрените инвестиционни проекти, по които е изпълнен строежът, са 

изгубени, те се възстановяват при необходимост от собственика с 

инвестиционен проект - заснемане на извършения строеж и представени 

документи по чл. 144, ал. 1, т. 1 - 3 и ал. 2. Проектът-заснемане се одобрява от 

органа, компетентен да одобри инвестиционния проект за строежа, след 

представяне на разрешението за строеж или на други документи от издадените 

строителни книжа. Специфика на договора за проектиране. Обхват и 

съдържание на инвестиционния проект 

Изискванията към обхвата и съдържанието на ИП са бегло разписани в 

ЗУТ, но подробно регламентирани в НАРЕДБА.По силата на чл.139, ал.2 ЗУТ, 

възложителят в зависимост от спецификата на обекта задължително възлага за 

изработване тези части на инвестиционния проект, въз основа на които може да 

се направи оценка за съответствие с изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3 и да се 

изпълни строежът. Тъй като авторското право на проектанта включва правото му 

да изисква обектът да бъде изпълнен в пълно съответствие с одобрените ИП, то е 

необходимо в договора за проектиране да се предвиди клауза, с която 

проектантът се съгласява, при определени условия, да разреши допускането на 

несъществени и съществени отклонения от ИП /виж чл.154 ЗУТ 

Визата за проектиране по ЗУТ 

Проблематиката, посветена на визата за проектиране /един от изходните 

документи, във основа на който се осъществява изработването на ИП/ е 

подробно разписана в чл.140 ЗУТ. Анализът на тази норма показва, че 

понастоящем съществуват три вида визи за проектиране.На първо място това е т. 

нар. „факултативна” /незадължителна/ виза по чл.140, ал.1, която се издава само 

по желание на възложителя, като нейното издаване не може да му бъде 
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наложено принудително от друг орган. Визата се издава от главния архитект на 

общината в срок до 14 дни от постъпване на заявлението. Тя представлява копие 

(извадка) от действащ подробен устройствен план с обхват поземления имот и 

съседните му поземлени имоти, с означени налични сгради и постройки в него и 

в съседните имоти и с нанесени линии на застрояване и допустими височини, 

плътност и интензивност на застрояване и други изисквания, ако има такива, 

както и допустимите отклонения по чл. 36. 

На второ място е визата по чл.140, ал.2, изречение 2 от ЗУТ. Тази виза също не е 

задължителен документ, но когато издаването й е поискано, тя следва да има 

определена форма и съдържание. Когато кадастрална карта е влязла в сила след 

влизането в сила на ПУП, тази виза задължително се издава върху комбинирана 

скица от кадастралната карта и подробния устройствен план. По този начин 

светва т. нар. „сигнална лампа” за възложителя, която може да ми подскаже за 

евентуални проблеми със собствеността на имота му, в случай че има 

несъответствие между границите на УПИ по влезлия в сила ПУП и по новата 

кадастрална карта. Тогава след отстраняване причините за това несъответствие, 

проектирането може да продължи без рискове. 

На трето място се появява визата по чл.140, ал.3. Съгласно този текст, за 

строежите по чл. 12, ал. 3, чл. 41, ал. 2, чл. 50, 51, 58, 59, чл. 133, ал. 6 и чл. 134, 

ал. 6 и 7, както и за обекти -недвижими културни ценности издаването на виза е 

задължително. Визата за проектиране се съобщава на заинтересуваните лица по 

чл. 131 с изключение на случаите, когато са представени декларации за 

съгласието им с нотариална заверка на подписите или заинтересувани лица са 

само лицата, по чиято инициатива се издава визата. В тази хипотеза визата е не 

просто извадка от ПУП, но тя е нещо повече –тя допълва или изменя плана, 

както и дори замества липсващ ПЗ, без да се провежда процедура по чл.134 и сл. 

Така визата придобива характер на „квазиплан”. Законодателят, давайки си 

сметка за правния статут на този вид виза, й придава качеството на ИАА и дава 

възможност на заинтересованите лица, които имат възможност за обжалват ПУП 

да атакуват в съда и визата 

Фази в процеса на проектиране: 



 
 

     
 
 

Проект № BG05SFOP001-2.009-0140 с наименование „ФОРУМ ЗА ПРИЛОЖНА 

ДЕМОКРАЦИЯ”, който се финансира по Оперативна програма „Добро управление“ по 

Процедура BG05SFOP001-2.009 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез 

подбор „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и 

мониторинг на политики и законодателство”  

24 

 

Законодателят е установил три фази в процеса на проектиране: 

1. идеен проект; 

2. технически проект; 

3. работен проект (работни чертежи и детайли). 

Изборът на възложителя, кои фази да възложи зависи от няколко фактора, най-

важните от които са сложността и спецификата на обекта, както и наличния 

финансов ресурс за осъществяване на инвестиционната инициатива. В редица 

случаи „стратегическият избор” при фазирането в процеса на проектиране се 

подчинява на наличието или липсата на осигурени средства за започване на 

строителството. Много институции, които финансират строителни проекти 

изискват наличие на одобрен идеен инвестиционен проект /ИИП/ за да 

предоставят исканото финансиране. 

Съгласуване и одобряване на ИП 

Самият процес на съгласуване и одобряване на ИП е един и същ и за трите фази. 

Кои са по-важните моменти: 

А. Всички части на инвестиционните проекти, които са основание за издаване на 

разрешение за строеж, се оценяват за съответствието им с основните изисквания 

към строежите.Оценката обхваща проверка за съответствие със: 

1. предвижданията на подробния устройствен план; 

2. правилата и нормативите за устройство на територията; 

3. изискванията по чл. 169, ал. 1 и 3; 

4. взаимната съгласуваност между частите на проекта; 

5. пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления; 

6. изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на 

съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива; 
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7. други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно 

нормативен акт, ако за обекта има такива; 

8. изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от 

вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на 

строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното 

разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както 

и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта; 

9. изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и 

ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по 

глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда. 

Б. Оценката за съответствие се извършва: 

1. с приемане от експертен съвет на одобряващата администрация; 

2. като комплексен доклад, съставен от регистрирана фирма -консултант, 

несвързана с проектанта -за обекти от първа, втора и трета категория 

задължително, а за обекти от по-ниска категория -по желание на възложителя.В. 

Всички документи -графични и текстови, по всички части на инвестиционния 

проект се подписват и подпечатват от проектанта на съответната част и се 

съгласуват с подпис от проектантите на останалите части и от възложителя. Не 

се съгласуват с подпис изчисленията, извършени от проектанта по съответната 

част.Всички документи -графични и текстови, на инвестиционния проект се 

подписват и подпечатват от съответния квалифициран специалист и от 

управителя на  

фирмата консултант, извършила оценката за съответствие. Докладът за оценка 

на съответствието се подписва отуправителя на фирмата консултант и от всички 

квалифицирани специалисти, извършили оценката.Оценката за съответствието 

на част "Конструктивна" на инвестиционните проекти във фази технически и 

работен проект се извършва по договор с възложителя от физически лица, 

упражняващи технически контрол по част "Конструктивна", включени в списък, 

изготвен и ежегодно актуализиран от Камарата на инженерите в 
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инвестиционното проектиране, който се обнародва в "Държавен вестник", или в 

еквивалентен списък или регистър, поддържан от компетентен орган в държава -

членка на Европейския съюз, или в друга държава -страна по Споразумението за 

Европейското икономическо пространство. Лицето, упражняващо технически 

контрол, подписва всички документи -графични и текстови, по част 

"Конструктивна" на инвестиционния проект. 

В. Чл.143 указва, че Инвестиционните проекти се съгласуват и одобряват въз 

основа на следните документи, които се предоставят на компетентния орган: 

1. оценка на съответствието на проектната документация с основните изисквания 

към строежа; 

2. положително становище на органите за пожарна безопасност и защита на 

населението за строежите от първа, втора и трета категория; 

3. предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване 

към мрежите на техническата инфраструктура; 

4. влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и 

големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството 

по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие 

или друг специален закон, и съответствие на инвестиционния проект с условията 

в тези актове; 

5. съгласуване при условията и по реда на Закона за културното наследство -за 

недвижими културни ценности и за строежи в техните граници и охранителните 

им зони. 

Г. В случай,че възложителят желае едновременно с одобряване на ИП да получи 

и разрешение за строеж, той предоставя и набора от документи по чл.144, а 

именно: 

1. документи за собственост, а за сгради на жилищностроителни кооперации -и 

влязло в сила решение на общото събрание за приемане на проекта; 

2. виза за проектиране в случаите по чл. 140, ал. 3; 
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3. две копия от инвестиционния проект в обхват и съдържание, определени с 

наредбата по чл. 139, ал. 5 на хартиен и електронен носител, като форматът на  

записа на цифровите копия на инвестиционните проекти и на документите и 

данните към тях се определят с наредбата по чл. 139, ал. 5;  

4. влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и 

големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството 

по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, 

Закона за културното наследство или друг специален закон, и съответствие на 

инвестиционния проект с условията в тези актове; 

5. оценка за съответствието, изготвена по реда на чл. 142, ал. 6; 

6. разрешително за изграждане на водовземно съоръжение за подземни води 

и/или разрешително за водовземане, и/или разрешително за за устване на 

отпадъчни води, издадени по реда и в случаите, предвидени в Закона за водите. 

Инвестиционните проекти се одобряват или се отказва одобряването им от 

компетентния орган по чл.145: 

1. при изготвена оценка по чл. 142, ал. 6, т. 2 /от регистриран консултант/ -в 14-

дневен срок от внасянето им; 

2. при изготвена оценка по чл. 142, ал. 6, т. 1 /от съответния експертен съвет/ -в 

едномесечен срок от внасянето им. 

Д. Чл.145, ал.1 ни указва, кой е компетентния орган по съгласуване и одобряване 

на ИП: 

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; 



 
 

     
 
 

Проект № BG05SFOP001-2.009-0140 с наименование „ФОРУМ ЗА ПРИЛОЖНА 

ДЕМОКРАЦИЯ”, който се финансира по Оперативна програма „Добро управление“ по 

Процедура BG05SFOP001-2.009 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез 

подбор „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и 

мониторинг на политики и законодателство”  

28 

 

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.Алинея 

втора на същия член ни дава разликата в понятията „съгласуване” и 

„одобряване”. Според тази разпоредба „съгласуването на инвестиционните 

проекти се състои в проверка на съответствието им с предвижданията на 

подробния устройствен план и правилата и нормативите за разполагане на 

застрояването и устройствените показатели”. Това означава, че примерно 

главният архитект ще трябва служебно, за всеки един конкретен случай 

детайлно да провери, дали ИП е изготвен в пълно съответствие с влезлия в сила 

ПУП, визата за проектиране по чл.140, ал.3, нормите за отстояния, както и 

показателите като Кинт., коеф. на плътност на застрояване и др. Той съгласува 

тези части на ИП, които съдържат предвиждания по посочените въпроси. Ако 

съгласува незаконосъобразни части на ИП по цитираната проблематика, то той 

ще носи персонална административно-наказателна отговорност. Всички 

останали проектни части той само одобрява, заедно с частите, които е 

съгласувал служебно по силата на 145., ал.2. Одобряването на ИП е 

административен акт, който практически се изразява в подпечатване на всички 

части на проекта с печата на общинската администрация, областната 

администрация или на Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството, а за специалните обекти, свързани с отбраната и сигурността 

на страната -с печата на Министерството на отбраната, съответно на 

Министерството на вътрешните работи, на Държавна агенция "Национална 

сигурност" или на Държавна агенция "Разузнаване".  

Отказ да се одобри инвестиционен проект се прави само по законосъобразност, 

като се посочват конкретните мотиви за това. Възложителят се уведомява 

писмено по реда на Административно процесуалния кодекс за отказа да се 

одобри инвестиционен проект. Отказът може да бъде обжалван пред органа по 
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чл. 216, ал. 2 в 14-дневен срок от съобщението за издаването му.В случаи, че в 

едногодишен срок от одобряването на инвестиционните проекти възложителят 

не направи искане за получаване на разрешение за строеж, проектът губи правно 

действие.Когато одобрените инвестиционни проекти, по които е изпълнен 

строежът, са изгубени, те се възстановяват при необходимост от собственика с 

инвестиционен проект -заснемане на извършения строеж и представени 

документи по чл. 144, ал. 1, т. 1 -3 и ал. 2. Проектът-заснемане се одобрява от 

органа, компетентен да одобри инвестиционния проект за строежа, след 

представяне на разрешението за строеж или на други документи от издадените 

строителни книжа. 

3/ Разрешаване на строителството 

Разрешението за строеж, за по- голяма част от видовете строежи, се издава от 

главния архитект на общината. Разрешението за строеж е индивидуален 

административен акт, който се издава на възложителя въз основа на одобрен 

технически или работен инвестиционен проект, когато такъв се изисква. Допуска 

се разрешение за строеж да се издаде въз основа на одобрен идеен проект при 

условията на чл. 142, ал. 2 ЗУТ. Разрешението за строеж се издава едновременно 

с одобряването на инвестиционния проект, когато това е поискано в заявлението. 

Разрешение за строеж на обекти в защитени територии за опазване на 

културното наследство се издава при спазване разпоредбите на Закона за 

културното наследство. Одобреният инвестиционен проект, когато такъв се 

изисква, е неразделна част от разрешението за строеж. Заедно те образуват т. 

нар. „строителни книжа”. Разрешението за строеж се издава след издаване на 

разрешение за премахване на засегнатата от строителството дървесна 

растителност при условия и по ред, определени с наредбата на ОС по чл. 62, ал. 

10 ЗУТ. 

Разрешение за строеж за извършване на строителни и монтажни работи, като 

основен ремонт, реконструкция, основно обновяване, преустройства, 

реставрация и адаптация, при които се засяга конструкцията на строежа, се 

издава след извършено обследване по реда на чл. 176в /създаване на технически 

паспорт на сградата/. 
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За издаденото разрешение за строеж от главния архитект на общината (района) 

или за отказа да се издаде такова разрешение се съобщава на заинтересуваните 

лица при условията и по реда на Административно процесуалния кодекс. 

Отказът се прави само по законосъобразност, като се посочват конкретните 

мотиви за това /Чл.149, ал.1/.  

Заинтересувани лица, на които се съобщава РС са: 

1. в случаите на нов строеж, пристрояване или надстрояване на заварен строеж - 

възложителят, собствениците и носителите на ограничени вещни права в 

поземления имот, лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на 

специален закон, а в случаите на строежи в квартали и имоти по чл. 22, ал. 1 - 

възложителят и собственикът на земята; 

2. в случаите на преустройство и промяна на предназначението на заварен 

строеж - лицата по чл. 38, ал. 3 и 4 и чл. 39, ал. 2; 

3. в случаите по чл. 185, ал. 1 и 2 - собствениците и носителите на ограничени 

вещни права в сградата, съответно собствениците в етажната собственост. 

Разрешението за строеж заедно с одобрения инвестиционен проект или отказът 

за издаването му могат да бъдат обжалвани от заинтересуваните лица по 

законосъобразност пред началника на регионалната дирекция за национален 

строителен контрол в 14-дневен срок от съобщението за издаване на съответния 

акт.Органите, издали разрешение за строеж, уведомяват писмено съответните 

органи на Дирекцията за национален строителен контрол по местонахождение 

на строежа за издадените разрешения за строеж и заповеди за допълването им по 

чл. 154, ал. 5 и изпращат копия от тях в 7-дневен срок от издаването им.  

Съществуват и Разрешения за строеж по чл.147. В тези случаи не се изисква 

одобряване на инвестиционен проект /чл.147, ал.1/, разрешението за строеж се 

издава само въз основа на искане за разрешение и документ за собственост, за 

учредено право на строеж или за право да се строи в чужд имот по силата на 

специален закон. В разрешението за строеж се вписват видовете строителни и 

монтажни работи, които ще бъдат изпълнени. За постройки и съоръжения по чл. 
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147, ал. 1 към разрешението за строеж се прилага ситуационна скица с 

обозначени линии на застрояване, разстояния и височини /чл.153, ал.1/. За 

строежите по ал. 1, т. 15 и 16 на чл.147 се представят договор със собственика и 

становища на инженер-конструктор и на инженер с професионална 

квалификация в областта на съобщенията, с чертежи, схеми, записка с 

техническите характеристики на физическата инфраструктура и на електронната 

съобщителна мрежа, която се предвижда за разполагане в нея, и указания за 

тяхното изпълнение. 

 По силата на ал.1 на чл.156, издадените разрешения за строеж и заповедите за 

допълването им по чл. 154, ал. 5 заедно с одобрените инвестиционни проекти, 

както и разрешенията за строеж в случаите по чл. 147, ал. 1 могат да се обжалват 

само по законосъобразност. Това става при подадена жалба от заинтересуваното 

лице в срока по чл. 149, ал. 3 /двуседмичен/ или при служебна проверка от 

органите на Дирекцията за национален строителен контрол в 14-дневен срок от 

уведомяването им по реда на чл. 149, ал. 5 /седемдневен срок за уведомяване/. 

Органите на Дирекцията за национален строителен контрол проверяват 

служебно съответствието на всички издадени разрешения за строеж и 

одобрените инвестиционни проекти, когато такива се изискват, с 

предвижданията на действащия подробен устройствен план /чл.156, ал.2/. При 

констатиране на нарушения при служебната проверка на обстоятелствата по ал.2 

на чл.156, както и на други нарушения, водещи до незаконосъобразност на 

издадените строителни книжа, началникът на Дирекцията за национален 

строителен контрол или упълномощено от него длъжностно лице отменя с 

мотивирана заповед разрешението за строеж и одобрените инвестиционни 

проекти. Заповедите на началника на Дирекцията за национален строителен 

контрол за отмяна на РС по ал. 3 на чл.156 могат да се обжалват по реда на чл. 

215 и, най- вече на чл.216 ЗУТ. 

Четирите режима за разрешаване или за извършване на строително-

монтажни работи по ЗУТ 
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А. Първият режим за разрешаване на строителство е т. нар. „общ режим”. Той се 

прилага, доколкото в закона не съществува правна възможност за прилагането на 

някой от другите три режима. Той включва: 

1. Съгласуване и одобряване на необходимите за получаване на РС 

инвестиционни проекти /тема, която вече бе разгледана подробно/. 

2. Получаване на РС /заедно с одобряване на ИП или до една година след 

това/.Разрешението за строеж, за по-голяма част от видовете строежи, се издава 

от главния архитект на общината. 

Разрешение за строеж се издава и от: 

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

повече от една община или за обекти с регионално значение; 

2. 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. 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.Разрешението за строеж е ИАА,който се издава на възложителя въз 

основа на одобрен технически или работен инвестиционен проект, когато такъв 

се изисква. Допуска се разрешение за строеж да се издаде въз основа на одобрен 

идеен проект при условията на чл. 142, ал. 2 ЗУТ. Разрешението за строеж се 

издава едновременно с одобряването на инвестиционния проект, когато това е 

поискано в заявлението. Разрешение за строеж на обекти в защитени територии 

за опазване на културното наследство се издава при спазване разпоредбите на 

Закона за културното наследство.  
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Разрешението за строеж се издава в 7-дневен срок от постъпване на писменото 

заявление, когато има одобрен инвестиционен проект.Разрешение за нов строеж 

в недвижим имот, в който съществува незаконен строеж, не се издава на лицето, 

извършило незаконния строеж, докато същият не бъде премахнат или 

узаконен.Одобреният инвестиционен проект, когато такъв се изисква, е 

неразделна част от разрешението за строеж. Заедно те образуват т. нар. 

„строителни книжа”. Влязло в сила решение по оценка на въздействието върху 

околната среда (ОВОС) или решение, с което е преценено да не се извършва 

ОВОС, както и решение за одобряване на доклад за безопасност за изграждане 

или реконструкция на предприятие и/или съоръжение с висок рисков потенциал 

или на части от него по реда на Закона за опазване на околната среда, е 

приложение, неразделна част от разрешението за строеж. 

Какво е съдържанието на разрешението за строеж. Съгласно ал.9 на чл.148, в 

този индивидуален административен акт се вписват: 

1. всички фактически и правни основания за издаването му; 

2. условията, свързани с изпълнението на строежа, включително 

оползотворяването на хумусния земен слой;  

3. премахването на сградите без режим на застрояване или запазването им за 

определен срок до завършването на строежа. 

Разрешението за строеж се издава след издаване на разрешение за премахване на 

засегнатата от строителството дървесна растителност при условия и по ред, 

определени с наредбата на ОС по чл. 62, ал. 10 ЗУТ.Разрешение за строеж за 

извършване на строителни и монтажни работи, като основен ремонт, 

реконструкция, основно обновяване, преустройства, реставрация и адаптация, 

при които се засяга конструкцията на строежа, се издава след извършено 

обследване по реда на чл. 176в /създаване на технически паспорт на сградата/.За 

издаденото разрешение за строеж от главния архитект на общината (района) или 

за отказа да се издаде такова разрешение се съобщава на заинтересуваните лица 

при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Отказът се 
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прави само по законосъобразност, като се посочват конкретните мотиви за това 

/Чл.149, ал.1/. 

Заинтересувани лица, на които се съобщава РС са: 

1. в случаите на нов строеж, пристрояване или надстрояване на заварен строеж -

възложителят, собствениците и носителите на ограничени вещни права в 

поземления имот, лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на 

специален закон, а в случаите на строежи в квартали и имоти по чл. 22, ал. 1 -

възложителят и собственикът на земята; 

2. в случаите на преустройство и промяна на предназначението на заварен 

строеж -лицата по чл. 38, ал. 3 и 4 и чл. 39, ал. 2; 

3. в случаите по чл. 185, ал. 1 и 2 -собствениците и носителите на ограничени 

вещни права в сградата, съответно собствениците в етажната собственост. 

Разрешението за строеж заедно с одобрения инвестиционен проект или отказът 

за издаването му могат да бъдат обжалвани от заинтересуваните лица по 

законосъобразност пред началника на регионалната дирекция за национален 

строителен контрол в 14-дневен срок от съобщението за издаване на съответния 

акт.Органите, издали разрешение за строеж, уведомяват писмено съответните 

органи на Дирекцията за национален строителен контрол по местонахождение 

на строежа за издадените разрешения за строеж и заповеди за допълването им по 

чл. 154, ал. 5 и изпращат копия от тях в 7-дневен срок от издаването им. Към тях 

се прилагат копия от текстовата и графичната част на действащия подробен 

устройствен план и копие от визата за проектиране, когато такава се изисква. 

Б. Вторият режим за разрешаване на строителство по ЗУТ е т. нар. „режим по 

чл.147”. Той предвижда, за определени обекти, да се издаде РС без одобряване 

на ИП.  

По силата на чл.147, ал.1 тези обекти са /запазени са точките в закона/: 
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1. стопански постройки със селскостопанско предназначение и строежите от 

допълващото застрояване по чл. 44 и по чл. 46, ал. 1, освен ако с решение на 

общинския съвет е предвидено друго; 

2. монтаж на инсталации, съоръжения и уредби, с изключение на съоръженията с 

повишена степен на опасност, подлежащи на технически надзор от Главна 

дирекция "Инспекция за държавен технически надзор"; 

4. басейни с обем до 100 куб. м в оградени поземлени имоти; 

5. подпорни стени с височина от 1,20 м до 2 м над нивото на прилежащия в 

основата им терен, когато не са елемент на транспортни обекти; 

7. плътни огради на урегулирани поземлени имоти с височина на плътната част 

от 0,60 м до 2,20 м, с изключение на случаите по чл. 48, ал. 9; 

14. монтаж на инсталации за производство на електрическа енергия, топлинна 

енергия и/или енергия за охлаждане от възобновяеми източници с обща 

инсталирана мощност до 1 МW включително към съществуващите сгради в 

урбанизираните територии, в т.ч. върху покривните и фасадните им конструкции 

и в прилежащите им поземлени имоти; 

15. изграждане на физическа инфраструктура за разполагане на кабелни 

електронни съобщителни мрежи в сгради, в т.ч. в режим на съсобственост или 

етажна собственост;  

16. изграждане на физическа инфраструктура за разполагане на кабелни 

електронни съобщителни мрежи от регулационната линия на имота, в който се 

изгражда, до входната точка на мрежата в сградата.  

За строежите по т. 1, 4, 5 и 7 се представя становище на инженер-конструктор с 

указания за изпълнението им, а в случаите по т. 14 -се представят становища на 

инженер-конструктор, на електроинженер и/или на инженер по топлотехника с 

чертежи, схеми, изчисления и указания за изпълнението им и становище, с което 

са определени условията за присъединяване към разпределителната мрежа. 
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За недвижими културни ценности в техните граници и охранителни зони 

строежите по ал. 1 се разрешават след съгласуване при условията и по реда на 

Закона за културното наследство.В случаите, когато не се изисква одобряване на 

инвестиционен проект /чл.147, ал.1/, разрешението за строеж се издава само въз 

основа на искане за разрешение и документ за собственост, за учредено право на 

строеж или за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон. В 

разрешението за строеж се вписват видовете строителни и монтажни работи, 

които ще бъдат изпълнени. За постройки и съоръжения по чл. 147, ал. 1 към 

разрешението за строеж се прилага ситуационна скица с обозначени линии на 

застрояване, разстояния и височини /чл.153, ал.1/.За строежите по ал. 1, т. 15 и 

16 на чл.147 се представят договор със собственика и становища на инженер-

конструктор и на инженер с професионална квалификация в областта на 

съобщенията, с чертежи, схеми, записка с техническите характеристики на 

физическата инфраструктура и на електронната съобщителна мрежа, която се 

предвижда за разполагане в нея, и указания за тяхното изпълнение. 

 В. Третият и най-либерален режим е този по чл.151. При него не се изисква 

разрешение за строеж и одобряване на ИП за: 

1. текущ ремонт на сгради, постройки, съоръжения и инсталации; 

2. текущ ремонт и поддържане на елементите на техническата инфраструктура 

по чл. 64, ал. 1, с който не се променят трасето и техническите характеристики; 

3. оранжерии с площ до 200 кв. м; 

4. подпорни стени с височина до 1,2 м над нивото на прилежащия в основата им 

терен, когато не са елемент на транспортни обекти; 

5. изкопи и насипи с дълбочина или височина до 1 м и с площ до 30 кв. м; 

6. остъкляване на балкони и лоджии; 

7. надгробни паметници, надгробни плочи и кръстове с височина до 3 м; 

8. теренна консервация на недвижими културни ценности; 
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9. консервация и реставрация на фасади и на художествени елементи и 

стенописи в интериор на архитектурно-строителни и художествени културни 

ценности и консервация на археологически недвижими културни ценности; 

10. монтаж на сградни газови инсталации в жилищни и вилни сгради; 

11. леки прозирни огради и плътни огради с височина на плътната част до 0,6 м в 

рамките на поземления имот; 

12. градински и паркови елементи с височина до 2,5 м над прилежащия терен. 

13. изграждане на физическа инфраструктура в случаите по чл. 50, ал. 3, т. 3 от 

Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура за 

разполагане на кабелни електронни съобщителни мрежи в имоти – частна 

собственост, отредени за индивидуално ниско жилищно застрояване. 

14.Изграждане на сградни водопроводни и канализационни инсталации и 

водопроводни и канализационни мрежи, когато се изграждат извън обхвата на 

инвестиционния проект за основното застрояване, разположени в 

регулационните граници на имоти – частна собственост, отредени за 

индивидуално ниско жилищно застрояване, до измервателните уреди на 

водопроводните отклонения за присъединяване към уличната водопроводна 

мрежа, съответно до ревизионната канализационна шахта за присъединяване към 

уличните канализационни мрежи; 

15. изграждане на електрически уредби и инсталации за ниско напрежение, 

когато се изграждат извън обхвата на инвестиционния проект за основното 

застрояване, разположени в регулационните граници на имоти – частна 

собственост, отредени за индивидуално ниско жилищно застрояване, до 

границата на собственост на електрическите съоръжения; 

16. поддръжка, дооборудване и/или подобряване на елементи на приемно-

предавателни станции, както и тяхната подмяна или допълване чрез монтаж или 

демонтаж на елементи от радиопредавателната система, с елементи и 

оборудване на същата или друга електронна съобщителна мрежа от същия и/или 

друг вид технология в същия или друг честотен обхват, при спазване на 

https://web.apis.bg/p.php?i=3406105#p37300718
https://web.apis.bg/p.php?i=3406105#p37300718
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здравните норми и изисквания, в случай че не се налага да бъдат изпълнени 

изкопни работи и/или строително-монтажни работи, променящи конструкцията, 

вида на конструктивните елементи и/или натоварвания на съответните 

съоръжения, с оглед спазването на изискванията за механично съпротивление и 

устойчивост.  

За недвижими културни ценности в техните граници и охранителни зони 

дейностите по ал. 1 се изпълняват след съгласуване по реда на Закона за 

културното наследство с изключение на теренната консервация. В 10-дневен 

срок възложителят предоставя копие от съгласуваната проектна документация в 

съответната общинска администрация. 

Дейностите по  т. 16 се извършват въз основа на: 

1. становище на инженер-конструктор; 

2. становище на инженер с професионална квалификация в областта на 

съобщенията с указания за извършването им; 

3. положителна експертна оценка за съответствие с изискванията за пределно 

допустимите нива на електромагнитни полета от Националния център по 

обществено здраве и анализи; 

4. документ, удостоверяващ одобрението им от Комисията за регулиране на 

съобщенията – в случаите на подмяна или допълване на елементи и оборудване с 

елементи и оборудване от друг вид технология, от електронна съобщителна 

мрежа от друг вид или за друг честотен обхват. 

Г. Последният режим е този по чл.154 ЗУТ.  

Това е режимът за допускане и извършване на СМР в отклонение от одобрените 

ИП и при влязло в сила РС. 

Съгласно ал.1 на чл.154, при промяна на инвестиционните намеренияна 

възложителя, след издаване на разрешението за строеж се допускат само 

несъществени отклонения от одобрения инвестиционен проект.Ал.2 на същия 

https://web.apis.bg/p.php?i=334811
https://web.apis.bg/p.php?i=334811
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текст ни дава дефинитивно изброяване на съществените отклонения. Всички 

останали са несъществени. 

 Съществени отклонения от одобрения инвестиционен проект са отклоненията, 

които: 

1. нарушават предвижданията на действащия подробен устройствен план; 

2. нарушават изискванията за строителство в територии с особена 

териториалноустройствена защита или в територии с режим на превантивна 

устройствена защита; 

3. са несъвместими с предназначението на територията; 

4. нарушават строителните правила и нормативи, техническите, технологичните, 

санитарно-хигиенните, екологичните и противопожарните изисквания; 

5. променят строителната конструкция и вида на конструктивните елементи 

и/или натоварванията; 

6. нарушават предвижданията на проекта, като се променя предназначението на 

обекти, отнемат се или се изменят съществено общи части на строежа или 

инвестиционното намерение се променя за етапно изграждане при условията на 

чл. 152, ал. 2; 

7. променят вида и местоположението на общи инсталации и уредби в сгради и 

съоръжения; 

8. променят вида, нивото, местоположението и трасето на преносни и 

довеждащи проводи и съоръжения до урбанизираните територии и на общи 

мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура в урбанизираните 

територии, както и на комуникационно-транспортните мрежи и съоръжения и на 

съоръженията и инсталациите за третиране на отпадъци. 

След издаване на разрешението за строеж изменения в одобрения 

инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения по ал. 2, т. 1, 2, 3 и 

4 на чл.154 са недопустими. Извършването им се счита за незаконно 
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строителство по смисъла на чл.225 с всички произтичащи от това тежки 

последици /например –премахване/.След издаване на разрешението за строеж, 

изменения в одобрения инвестиционен проект в обхвата на съществените 

отклонения по ал. 2, т. 5, 6, 7 и 8 на чл.154 се допускат само по искане на 

възложителя, придружено от нотариално заверено съгласие на заинтересуваните 

лица по чл. 149, ал. 2, въз основа на одобрен инвестиционен проект към 

издаденото разрешение за строеж. Тези изменения се отразяват със заповед за 

допълване на издаденото разрешение за строеж и се допускат преди 

реализирането им.Измененията в одобрения инвестиционен проект в обхвата на 

съществените отклонения по ал. 2, т. 5 -8 се одобряват при условията и по реда 

на чл. 145 в сроковете по чл. 144, ал. 3 /същият режим като при издаване на РС/. 

Заповедта за допълване на разрешението за строеж по ал. 5 на чл.154 се издава 

едновременно с одобряване на измененията в инвестиционния проект. 

4/ Разрешаване на поставяне на преместваеми обекти 

По силата на Чл. 56. , ал.1 ЗУТ, върху поземлени имоти могат да се поставят 

преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други 

обслужващи дейности - павилиони, кабини, маси, зарядни колонки за 

електрически превозни средства, както и други елементи на градското 

обзавеждане (спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, 

съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и други). За тези 

обекти се издава разрешение за поставяне по ред, установен с наредба на 

общинския съвет /по чл.56, ал.2/, а за държавни и общински имоти - и въз основа 

на схема, одобрена от главния архитект на общината. За държавните имоти 

схемата се одобрява след съгласуване със съответната централна администрация, 

която стопанисва имота, а в останалите случаи - с областния управител. В чужди 

поземлени имоти и сгради разрешението за поставяне на обекти по ал. 1на чл. 57 

се издава въз основа на изрично писмено съгласие от собственика на поземления 

имот или на сградата, или въз основа на писмен договор за наем на заетата от 

съоръжението площ. 

Върху сгради - етажна собственост, разрешението за поставяне на обекти по ал. 

1 на чл. 57 се издава въз основа на изрично писмено съгласие на етажните 
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собственици или писмен договор за наем с етажните собственици на заетата от 

съоръжението по ал. 1 площ. Съгласието и договорът за наем се оформят по реда 

на Закона за управление на етажната собственост. 

Върху недвижими имоти - културни ценности в техните граници и охранителни 

зони, разрешение за поставяне по ал. 1 на чл.57 се издава след съгласуване при 

условията и по реда на Закона за културното наследство. Според разпоредбите 

на чл. 57а. Обектите по чл. 56, ал. 1 и чл. 57, ал. 1 се премахват, когато: 

1. са поставени без разрешение или в противоречие с издаденото разрешение; 

2. са поставени в чужд имот без правно основание или правното основание за 

издаване на разрешението за поставяне е отпаднало; 

3. не отговарят на правилата и нормативите за устройство на територията; 

4. не отговарят на изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5 и ал. 3, т. 1; 

5. представляват реклама, забранена със закон; 

6. срокът на разрешението за поставяне е изтекъл; 

7. не отговарят на други изисквания, определени с наредбата по чл. 56, ал. 2 . 

В заповедта за премахване кметът на общината определя срок за премахване на 

обекта и разпорежда на дружествата, доставчици на вода и енергия, да прекратят 

доставките до определения за премахване обект. 

IV.  Характеристики на производство по оспорване пред съд. 

В Република България през 2006 г. с приемането на новия 

Административно-процесуален кодекс е създадена система от административни 

съдилища. Административното правораздаване включва 28 административни 

съдилища на окръжно ниво и Върховен административен съд. 

На административните съдилища са подведомствени всички дела по 

искания за: 

 издаване, изменение, отмяна или обявяване на нищожност на 

административни актове; 
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 обявяване на нищожност или унищожаване на споразумения по 

Административно-процесуалния кодекс; 

 защита срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията; 

 защита срещу незаконно принудително изпълнение; 

 обезщетения за вреди от незаконосъобразни актове, действия и 

бездействия на административни органи и длъжностни лица; 

 обезщетения за вреди от принудително изпълнение; 

 обявяване на нищожност, обезсилване или отмяна на решения, 

постановени от административните съдилища; 

 установяване неистинността на административни актове по 

Административно-процесуалния кодекс. 

Общините издават общи административни актове по приложение на ЗУТ, 

които  са с еднократно правно действие и с тях се създават права или 

задължения или непосредствено се засягат права, свободи или законни интереси 

на неопределен брой лица. Право на оспорване имат тези лица, които имат 

правен интерес, чиито непосредствени права и задължения се засягат от 

действието на общия административен акт. Право на оспорване има и 

прокурора.  

Основанията за оспорване на общите административни актове са липса на 

компетентност, неспазване на установената форма, съществено нарушение на 

административнопроизводствени правила,  противоречие с материалноправни 

разпоредби и несъответствие с целта на закона.   Съобщението за оспорването на 

актовете се прави чрез обявление в Държавен вестник. Сроковете за оспорване 

на общите административни актове  са със различна продължителност, в 

зависимост от производството по издаването или съобщаването на оспорения 

общ административен акт. Съгласно чл. 179 от АПК, общите административни 

актове могат да се оспорят в едномесечен срок от съобщението за издаването 



 
 

     
 
 

Проект № BG05SFOP001-2.009-0140 с наименование „ФОРУМ ЗА ПРИЛОЖНА 

ДЕМОКРАЦИЯ”, който се финансира по Оперативна програма „Добро управление“ по 

Процедура BG05SFOP001-2.009 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез 

подбор „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и 

мониторинг на политики и законодателство”  

43 

 

или в 14-дневен срок от отделните съобщения до лицата, участвали в 

производството. 

  14-дневения срок важи за отделни заинтересовани лица, които са 

участвали в производството по издаване на общия административен акт чрез 

предложения становища и други. 

 Едномесечния срок важи за неограничения кръг лица и е 

трудноустановяем, защото не е юридически точно определен. Срокът важи от 

узнаването, от публикуването или от даване на достъп до обществена 

информация. Тази особеност е поставена в зависимост от определението за общ 

административен акт, в което се говори за неопределен брой лица. Те или част от 

тях може да не са участвали в производството. Възможно е удължаване и 

възстановяване на тези съществуващи срокове. Делото, образувано във връзка с 

оспорване на общ административен акт се разглежда пред административен съд 

или пред ВАС. Жалбата и протеста се подчиняват на правилата от оспорването 

на индивидуалните административни актове. Оспорването не спира 

изпълнението на общия административен акт. Това е съществена разликата от 

индивидуалния административен акт, при които жалбата има суспенсивен ефект. 

Страни по делото са оспорващия и органът, издал общия административен акт. 

Други лица също имат право да встъпят в делото с молба за присъединяване или 

за встъпване до приключване на устните състезания. Съдът се произнася с 

решение. Съдът има същите правомощия, като при оспорването на 

индивидуалните административни актове. 

Нормативните административни актове имат, от една страна неопределен 

и неограничен брой адресати, а от друга- многократно правно действие. 

Разликата от общите административни актове е в многократността на 

прилагането им. Това дава ги отличава и по отношение на тяхното оспорване. 

НАА не могат да се оспорят по административен ред. Допустимо е тяхното 

оспорване само пред съда. Предмет на оспорване може да бъдат целите актове 

или само отделни техни разпоредби. Право на обжалване имат всички граждани, 

организации и органи, чиито права, свободи или законни интереси са засегнати 

или биха могли да бъдат засегнати. Право на оспорване имат и субектите, за 
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които той поражда задължения. С оглед на ролята си на орган по спазването на 

законността, прокурорът също има право да подаде протест. Важна практическа 

особеност на това е безсрочността на оспорването. За разлика от оспорването на 

ИАА и ОАА, което е свързано с преклузивни срокове, тук оспорването е 

неограничено във времето. Страни по делото са оспорващият и органът, издал 

оспорвания АА. Поради това, че е неопределен и неограничен броят на 

адресатите на акта, оспорването се съобщава чрез Държавен вестник. Подобно 

на оспорването на ОАА, оспорването не спира действието на подзаконовия 

административен акт, освен ако съдът постанови друго. Оспорването на 

нормативни актове на общинските съвета се състои пред административния съд 

в състав от 3 съдии. 

Делата по оспорване на индивидуални административни актове се 

разглеждат от административния съд по седалището на териториалната 

структура на администрацията на органа, издал оспорения акт, в чийто район се 

намира постоянният или настоящият адрес или седалището на жалбоподателя. 

Тези дела се разглеждат от административния съд, в района на който е 

седалището на органа, издал оспорения индивидуален административен акт, 

когато: 

1. актът има няколко адресати с постоянен или настоящ адрес в райони, 

различни от района на териториалната структура на администрацията на 

органа, издал акта; 

2. администрацията на органа, издал оспорения акт, няма териториална 

структура. 

По  силата  на  ЗУТ,  съобразно  характера  им,  една  категория  ИАА 

подлежат  на  специализиран  административен  контрол,  чрез  оспорването  им  

пред Началника     на     РДНСК,     а     останалите     само     по     съдебен     

контрол от административните съдилища.  

Контролът  върху  всички  актове  по  ЗУТ,  който осъществяват   съда   и   

РДНСК   е   само   за   законосъобразност,   за   разлика   от оспорването по 

административен ред по АПК, което може да се осъществява и за правилност. 
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Заинтересованите   лица , които могат да обжалват ИАА  в   отделните   

административни   производства   са определени в  правните норми  на  чл.131  

ЗУТ,  свързана  с  процеса  на  изработване  и  одобряване  на  ПУП и чл.149 

ЗУТ, свързана с инвестиционното проектиране.   

Страни   в   съдебното   производство   по   ЗУТ   са,   от   една   страна   е 

оспорващият,  а  от  друга,  като  ответник  органът  издал  акта  /по  аргумент  от  

чл.219 ЗУТ във вр. с чл.153, ал.1 АПК/. С ЗУТ  за  разлика  от  АПК,  

законодателят  отново    не  е  последователен  в установяване  на  принципа  на  

двуинстанционност  на  съдебното  производство, предвиждайки,  че  решенията  

на  първоинстанционния  съд  по  жалби  или  протести срещу индивидуални 

административни актове по ЗУТ са окончателни с изключение на   решенията   

по   жалби   или   протести   срещу   индивидуални   административни актове  за  

одобряване  на  подробни  устройствени  планове,  на  комплексни  проекти за   

инвестиционна   инициатива   и   на   заповедите   за   премахване   на   

незаконни строежи от първа до пета категория включително. 

Съгласно общите принципи на административното право, жалбата и 

протеста пред съда срещу даден ИАА спира неговото действие. Изключение от 

посочения принцип се съдържа в чл.217 по отношение на следните ИАА: 

1. заповеди за спиране и забрана на достъпа до строежи по чл. 224, ал. 1 и 

5, и по чл. 224а, ал. 1 и 5; 

2. заповеди за забрана на достъпа и ползването на строежи; 

3. актове за въвеждане на строежите в експлоатация; 

4. заповеди по чл. 194, ал. 1 за осигуряване на свободен достъп в 

недвижимите имоти; 

5. заповеди по чл. 195 и 196; 

6. заповеди по чл. 209, ал. 2; 

7. заповеди по чл. 57а, ал. 3 и 9; 
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Съдът може да спре изпълнението на административните актове по ал. 1 

на чл.217, с изключение на заповедите за спиране и забрана на достъпа до 

строежи по чл. 224, ал. 1 и 5, и по чл. 224а, ал. 1 и 5. 

Съгласно ал.1 на чл.218, при оспорване по реда на чл. 215 на 

индивидуални административни актове за одобряване на подробни устройствени 

планове, чието съобщаване е извършено чрез обнародване в "Държавен 

вестник", или на комплексни проекти за инвестиционна инициатива, чието 

съобщаване е извършено чрез обнародване в "Държавен вестник", 

заинтересуваните лица могат да се конституират като ответници в 

производството в едномесечен срок от деня на обнародване в "Държавен 

вестник" на съобщение за оспорването. Така се спестява времето за издирване и 

призоваване от съда на всички заинтересовани лица, които в конкретната 

хипотеза може да се стотици. 

Съдът обнародва в "Държавен вестник" съобщение за оспорването на 

актовете по ал. 1, което съдържа: 

1. посочване и описание на оспорения индивидуален административен 

акт, съответно на частта, в която същият е оспорен; 

2. информация за правата на заинтересуваните лица да се конституират 

като ответници в едномесечен срок от деня на обнародването; 

3. номер на делото. 

Когато административният акт по ал. 1 на чл.218 е оспорен частично, 

съдът с определение посочва тази част като предмет на делото, въз основа на 

което се определя съдържанието на съобщението в „Държавен вестник”. Когато 

е оспорен административен акт, с който е одобрен подробен устройствен план на 

основание чл. 16, предмет на делото е целият подробен устройствен план, като 

всички жалби се разглеждат в едно съдебно производство. Определението 

подлежи на обжалване по реда на глава тринадесета от Административно 

процесуалния кодекс. От датата на влизане в сила на определението е ясно, 

какъв е точният предмет на делото. Заинтересуваните лица, по отношение на 

които планът не е влязъл в сила се конституират като ответници /за да бранят 
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плана/ в производството пред съда в месечен срок, чрез подаване на заявления 

до съда. Решението на съда по дела, образувани по реда на ал. 1 на чл.218, има 

сила по отношение на всички заинтересувани лица, независимо дали те са 

поискали конституиране в производството или не. 

V. Преглед на съдебната практика по обжалване на индивидуални 

административни актове по приложение на ЗУТ, издадени от общински 

органи от Южен централен район  

Предмет на настоящия анализ е създадената и утвърдена практика по 

оспорване на oбщи, нормативни и индивидуални административни актове на 

общинската администрация в областта на строителството пред Административен 

съд-Кърджали, Административен съд-Пазарджик, Административен съд-Смолян 

и Административен съд –Хасково. 

Практиката по обжалване на общи административни актове е минимална 

сравнимо с тази по обжалване на индивидуални административни актове. 

С Решение № 81 от 19.02.2009 г. на АдмС - Пазарджик по адм. д. № 

690/2008 г., 8-ми състав и съобразно разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 11 от 

ЗМСМА, Общински съвет Пазарджик е променил параметрите на застрояване, 

във връзка с изменението на устройствените планове на общината.  В случая 

съдът е отменил решението на общински съвет Велинград, поради това, че в акта 

на общинския съвет липсват данни за кварталите, в които ще се извърши 

изменението. Съдът е приел, че в случая липсва и форма на административния 

акт /чл. 59, ал. 2, т. 4 от АПК/ , което е абсолютно основание за отмяната му, 

защото предполага липса на юридически факт, който да породи упражненото от 

органа публично субективно право. 

 В практика на Административен съд Хасково са издадени две решения 

съответно по административно дело 97 и 98 по описа на съд за 2019г., с които са 

оспорени и съответно отменени на таксата за битови отпадъци на с. Бодрово за 

2019г. за имотите в строителните граници на селото и извън тях, когато са със 

сменено предназначение. Съдът е квалифицирал тези решения като общи 

административни актове, тъй като еднократно се изменят правата и 
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задълженията на неограничен кръг лица. Тези решения не са формализирани 

като изменение на наредбите по прилагане на ЗМДТ. Ето защо, съдът приема, че 

при издаването им не е спазен реда по издаване на общ административен съд. 

Според съда, при условията на чл. 66, ал. 1 АПК, откриването на производството 

по издаване на общи административен акт се оповестява публично чрез 

средствата за масово осведомяване, чрез изпращане на проекта до организациите 

на заинтересованите лица или по друг подходящ начин. Съгласно чл. 69, ал. 1 

АПК, административният орган определя и оповестява публично по реда, 

определен в чл. 66, ал. 1, една или повече от следните форми на участие на 

заинтересованите лица в производството по издаване на акта – писмени 

предложения и възражения; участие в консултативни органи, подпомагащи 

органа, издаващ акта; участие в заседания на органа, издаващ акта когато той е 

колективен; обществено обсъждане. Съгласно ал. 2 на същия текст, органът 

следва да осигури на заинтересованите лица възможност да осъществят правото 

си на участие в разумен срок, определен от него, който не може да е по-кратък от 

един месец от деня на уведомяването по чл. 66.От представените доказателства 

не се установявало спазването на тези законови изисквания. Липсват 

представени доказателства за осъществено надлежно уведомяване на 

обществеността за откриване на производството по издаване на общия 

административен акт, нито са представени такива удостоверяващи извършеното 

оповестяване на основните съображения за издаване на акта и формите за 

участие на заинтересованите лица в производството. Не са представени и 

доказателства за определяне на форми за участие на заинтересованите лица, за 

дадена възможност на същите да осъществят правото си на участие в 

производството, нито е спазен срока за това. Налице е пълно неизпълнение от 

административния орган на задълженията му по чл. 66, ал. 1 и ал. 2 и чл. 69, ал. 1 

и ал. 2 АПК. Също важно в случая е, че от образуването на административното 

производство с внасяне на докладната записка на кмета на община 

Димитровград на 06.12.2019 г., до приемане на процесното решение на 

20.12.2019 г. е изтекъл период от 15 календарни дни, поради което 

законоустановения срок е би могъл да бъде спазен. Другото решение по дело 

97/2019г. на ХАС касая промяна в таксата за събиране на  твърди биютови 

отпадъци на руги населени места от община Димитровград.  
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Макар и косвено да засягат приложението на ЗУТ, двете решения на ХАС 

са съществени, защото те хвърлят светлина върху неизпълнението на 

процедурата по издаване на общ административен акт в дадена община. Също 

важно в случая да се подчерате активността на местната общност по обжалване и 

отмяна на общи административни актове на Общински съвет.  

Практика по обжалване на индивидуални административни актове 

1/ Област Пазарджик 

Област Пазарджик включва в състава си 12 общини – Батак, Белово, Брацигово 

Велинград, Лесичово, Пазарджик, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември 

Стрелча, Сърница. Областта е с равнинен и планински терен. В общините с 

планински терен пътната мрежа е слабо развита. Разпределението й на 

територията на областта е неравномерно. Недовършени са или липсват, част от 

пътните връзки между селищата в община Велинград. През последните години с 

висок ръст е строителството във Велинград, в Пазарджик и в Панагюрище. 

Актовете, издавани по приложението на ЗУТ подлежат на контрол пред 

Административен съд –Пазарджик. 

1.1/ Изследване на обжалванията свързани с одобряване на ОУП и ПУП 

За периода между 2017-2019г. в Административен съд – Пазарджик са 

образувани 24 административни дела свързани с издадени заповеди от общините 

в Пазарджишка област, за изменение на ПУП или одобряване на нов ПУП на 

поземлени имоти. От тях 15 отменят издадените заповеди и решения на 

Общински съвет , а 9 ги потвърждават.  

Много често обжалваните Заповеди за одобряване на ПУП или изменение на 

ПУП се отменят от съда, тъй като общинската администрация е допуснала 

грешки в процедурата или е направила чисто технически грешки в параметрите 

на изменения или новия ПУП. В решение по адм. дело № 434/2016г. на ПАС при 

промяна на ПУП за изменение на вътрешната регулационна граница между 

имоти  е налице несъответствие между разпреденото със заповедта и графичното 

изчертаване в скицата-проект, доколкото със заповедта е одобрено изменение на 
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регулацията на УПИ Х-8 и ХІ-10, а в скицата, представляваща неразделна част 

от нея е отразено изменение на регулацията на УПИ Х-8 и друг имот - УПИ ІХ-

10. Това несъответствие придава на заповедта неяснота по отношение на 

разпоредителната й част, което представлява съществено нарушение на формата, 

в която е издадена заповедта. Същият проблем, довел до отмяна на заповед за 

частично изменение на ПУП се констатира и в адм. дело 956/2016г., където 

отново графичната част на обжалваната заповед не отговаря напълно на 

текстовата й част: в графичната част са проектирани нови парцели и нови улици-

тупик, които не са посочени в текстовата част на заповедта.  

В друг случай е на лице неправилно приложение на ЗУТ в тясната му 

взаимовръзка със Закона за кадастъра и имотния регулатор. Двата закона имат 

сложни процедури, които имат и множество изменения. При издаване на заповед 

за изменение на ПУП, обжалвана по адм. дело № 680/2016г. са смесени не само 

процедурите по ЗУТ и ЗКИР, но и процедурите по чл. 54, ал.2 от ЗКИР и чл. 54, 

ал.4 от ЗКИР/ преди изменението с бр.49 от ЗКИР - чл. 53, ал.1 и 2 от ЗКИР/. 

Законодателят е предвидил различен ред за попълване на непълноти и грешки, в 

зависимост от това дали се инициира от заинтеросованите страни, както е в 

конкретния случай и когато се попълва с оглед влязло в сила съдебно решение. 

Не е ясно за какво точно е проведена процедурата за промяна в ПУП,  а не в 

кадастрален план / който е неодобрен/ или в кадастрална карта.При допуснати 

грешки в подобни процедури, се случва и съда да връща заповедта за промяна на 

ПУП със задължителни указания до органа, като например по адм. дело № 

195/2017г. , в което има допуснати грешки при изчертаване на имотните граници 

между отделните поземлени имоти.  

В адм.дело № 779/2017г. , в което се отменя заповед за одобряване на ПУП- 

План за регулация и застрояване, за промяна предназначението на земеделска 

земя в поземлен имот за застрояване с къща за отдих, не е спазен реда на  глава 

шеста от Закона за опазване на околната среда и по чл. 31 от Закона за 

биологичното разнообразие, според които за всеки обект, който се предлага да 

бъде изграден или разширен върху земеделски земи, се определя необходимата 

площадка с проект за подробен устройствен план, а за линейните обекти на 

техническата инфраструктура - трасе с предварителен проект по чл. 126, ал. 6, т. 
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1 от Закона за устройство на територията. Отделно одобрения ПУП не е съобщен 

на заинтересованите лица, които са само непосредствените съседи.  

 В решение по административно дело № 607/2017г. заинтересована страна 

твърди, че е извършено незаконосъобразно изменение на ПУП, но в процесния 

случай е спазена цялата процедура, с която се иска изменение на плана за 

регулация, изразяващо се в промяна на предназначението на имотите.  

От  решение по административно дело № 238/2018г. става ясно, че общински 

съвет в община Пазарджик е приел решение за промяна на предназначението на 

общински терен с предназначение за озеленяване в терен за „жилищно 

строителство, търговия и услуги" и обособяване на нов УПИ "за трафопост" . 

Прокуратура е обжалвала този акт, а ПАС го е отменил с основание, че според 

чл.62а, ал.2 от ЗУТ се забранява промяната на предназначението на териториите 

за озеленяване, дори когато същото не е реализирано, а която предвижда 

подобна промяна да бъде извършена след проведено обществено обсъждане по 

реда на чл. 127, ал. 1 от ЗУТ, което също не е направено. Така взетото решение 

по всяка вероятност е свързано с частен интерес на определен инвеститор, тъй 

като с одобрението на новия ПУП се допуска строителството на сгради, в които 

да се продават обекти и това се прави бързо, без оглед на обществения интерес. 

В случая съдът правилно е обявил решението на общинския съвет за 

незаконосъобразно.  

Административно дело № 695/2018г. е образувано от лица, от които, община 

Пазарджик поискала да бъде отчужден част от собствения им имот за улица. 

Съгласно чл. 208 от ЗУТ срокът за започване на отчуждителните процедури по 

ЗДС и ЗОС за израждане на обекти – публична държавна или публична 

общинска собственост, е 5 години от влизане в сила на плановете и 10 години от 

влизане в сила на ПУП за изграждане на елементи от техническата 

инфраструктура по чл. 64 от ЗУТ – публична собственост на държавата и 

общините, а за имоти, предвидени за озеленени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ – 

15 години от влизане в сила на плановете. По тези законови текстове има и 

Тълкувателно решение № 4/02.11.2016 г. на ВАС – ОСС от І и ІІ колегия , с 

което посочения чл. 208 от ЗУТ срок е определен за е преклузивен и изтичането 
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му преклудира възможността за отчуждаване по реда на ЗОС и ЗДС. Съобразно 

обаче разпоредбата на чл. 208, ал. 2 (Нова – ДВ, бр. 13 от 2017 г.) от ЗУТ, 

отчуждително производство по ЗДС и ЗОС, започнало след изтичане на 

сроковете по ал. 1, при подаване на заявление за изменение на подробния 

устройствен план на основание чл. 134, ал. 2, т. 1 се спира до влизане в сила на 

акта по искането за изменение на плана за съответния имот. Производството за 

изменение на подробния устройствен план се прекратява, ако между страните се 

сключи споразумение за продължаване на отчуждителното производство. 

Приетата след тълкувателното решение правна норма, допуска възможността за 

започване на отчуждително производство и след изтичане на сроковете по чл. 

208, ал. 1 от ЗУТ. Очевидно тази правна норма е записана в закона точно с цел да 

е допустимо отчуждаване след изтичане на преклузивния срок. Това обаче 

създава правна несигурност за установения правен ред и то точно спрямо 

правата на гражданите, спрямо които обикновено се провежда отчуждителна 

процедура. В конкретния случаи съдът е намерил други мотиви, с които да 

отмени планираното отчуждаване свързани с липса на мотиви, неточно описание 

на отчуждавана площ и други.  

С решение по адм. дело № 418/2018г., Административния съд е отменил Заповед 

на Кмета на община Пазарджик, с която с промяна на ПУП се променят 

параметрите на застрояване в даден поземлен имот. Промененият ПУП обаче не 

отговаря на предвидените параметри за поземлените имоти в конкретната зона, 

които са определени с влязъл в сила общ устройсвен план . Недоглеждането и 

съобразяване на параметрите на ПУП с ОУП от страна на администрацията се 

дължи или на несъобразяване или по скоро до опит да се толерират частни 

интереси. Естествено с промяната на ПУП се цели не намаляване, а напротив 

увеличаване на предвидената за застрояване площ в обем спрямо поземления 

имот. В този случай станало възможно строителството на по-голямо РЗП. 

Правилно Административния съд е отменил процесната заповед.  

За курортните населени места като Велинград, Варвара, Батак и Ракитово са 

характерни процедурите свързани с промяна в предназначението и приемане на 

ПУП с които горска или земеделска територия се преотреждат за строителство 

на апартаментни хотели, къщи за гости и други места за настаняване на туристи. 
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Процедурите по ЗУТ са тясно обвързани със Закона за опазване на околната 

среда , Закона за биологичното разнообразие и Закона за горите. Така режима за 

преустройсвто става още по-сложен и следва да се спазят всички процедури, за 

да не се стига до отмяна на индивидуални административни актове. Такъв е 

случая и със заповед на кмета на община Велинград, отменена по адм. дело № 

380/2019г. , с която е допуснато нарушение на Закона за горите, тъй като се 

сменя предназначение на имот и се променя ПУП, но пътищата водещи до 

планирани за строителство обект остават горски такива, които не могат да се 

ползват като останалите пътища по Закона за движение по пътищата а щом не е 

предвиден достъп с път до обекта, то това води и до незаконосъобразност на 

издадената заповед за одобрен ПУП – за промяна предназначението на 

земеделски земи.  

Интересен е казусът със промяна ПУП, във връзка с възстановяване на поземлен 

имот в стари реални граници в гр. Пещера, при което собственика на 

възстановения имот иска промяна на ПУП, с което се затваря достъп до улица, 

предвидена в общия устройствен план админинистративно дело № 582/2019. По 

заявлението за ПУП, главният архитект е дал отрицателно становище за 

изработване на ПУП. Според член 134, ал. 3 от ЗУТ , когато изменението на 

ПУП налага и изменение на действащ ОУП, първо се изменя ОУП. Органът по 

чл. 124, който разрешава изработването на проекта за изменение на ОУП, може 

да допусне двата плана да се изменят едновременно при условията и по реда за 

съответния план, предвидени в закона, като изменението на ПУП се одобрява 

след одобряване изменението на ОУП. Независимо от това със заявлението си 

жалбоподателката е поискала както изработване на ПУП за процесния имот така 

изменение на ОУП – доколкото е поискала издаване на разрешение "с Решение 

на ОбС-гр. Пещера". В процесния случай лисва взето решение на общинския 

съвет, поради което и заповедта е незаконосъобразна.  

1.2/ Изследване на обжалванията свързани с одобряване на инвестиционни 

проекти 

 Административния съд има жалби срещу одобряване/неодобряване на 

инвестиционни проекти но, срещу действия на РДНСК – Пазарджик, които са 
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компетентен орган по строителство  - първа, втора и трета категория. За 

действия на общинските администрации няма много случаи на обжалване, тъй 

като явно казусите се разрешават на общинско ниво. И все пак по 

административно дело № 1221/2019г., съдът е отхвърлил жалба срещу отказ на 

главния архитект на община Септември за одобряване на инвестиционен проект 

с мотиви, че за строежа, обект на спора има издадено  разрешението за строеж на 

различно основание, а жалбоподателят е искал допълване на разрешение на 

строеж. Измененията на разрешение се допускат само в одобрения 

инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения по чл. 154, ал. 2, т. 

5, 6, 7 и 8 от ЗУТ , придружено от нотариално заверено съгласие на 

заинтересуваните лица по чл. 149, ал. 2. Тези изменения се отразяват със заповед 

за допълване на издаденото разрешение за строеж и се допускат преди 

реализирането им. Измененията в одобрения инвестиционен проект в обхвата на 

съществените отклонения по ал. 2, т. 5 – 8 се одобряват при условията и по реда 

на чл. 145 в сроковете по чл. 144, ал. 3 от ЗУТ. Заповедта за допълване на 

разрешението за строеж по ал. 5 се издава едновременно с одобряване на 

измененията в инвестиционния проект. Следователно изменение може да се 

допусне само на одобрен инвестиционен проект или част от него. 

1.3/ Изследване на практиката по разрешаване на строителство 

Богата е практиката по разрешаване на строителството, свързана основно със 

заповеди за премахване на незаконно строителство, такова, което не е разрешено 

и за което се изисква разрешение за строеж.  

По административно  дело №604/2017 съдът е постановил решение, с което е 

отхвърлил жалба срещу заповед за премахване на пристройка към къща. В 

случая, както и в много подобни случаи, за да защити постройката , 

жалбоподателя застъпва тезата, че строежът е търпим. По делото се установява 

обаче, че макар и стар стоежът строежът разпреден за премахване не е търпим , 

тъй като не изпълнява изискванията на разпоредбите по ЗТСУ, ППЗТСУ и 

Наредба № 5, действащи към момента на изграждането му - 1985 г., така и по 

сега действащите разпоредби на ЗУТ, тъй като е разположен на границата и в 



 
 

     
 
 

Проект № BG05SFOP001-2.009-0140 с наименование „ФОРУМ ЗА ПРИЛОЖНА 

ДЕМОКРАЦИЯ”, който се финансира по Оперативна програма „Добро управление“ по 

Процедура BG05SFOP001-2.009 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез 

подбор „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и 

мониторинг на политики и законодателство”  

55 

 

съседния имот, а трябва да бъде на отстояние 3.00 м. Така заповедта за 

премахване е потвърдена.  

Кои са обаче търпимите строежи според ЗУТ? 

Според първоначалния текст на ЗУТ, строежите, изградени до 7 април 1987 г., 

за които няма строителни книжа, но са били допустими по действащите 

подробни градоустройствени планове и по правилата и нормативите, 

действали по време на извършването им или съгласно този закон, са търпими 

строежи и не подлежат на премахване и забрана за ползване. През 2012 г. се 

направиха някои промени в ЗУТ , в §127 от ПЗР към ЗИДЗУТ от 2012 г. /ДВ, бр. 

82 от 2012 г./. По силата на ал.1 на този параграф, бе разширен обхватът на 

търпимата строителство, като в него се включиха обектите от 07.04.1987 г. 

до 31.03.2001 г. С промените в ЗУТ в края на 2015 г. /ДВ, бр.101, 2015 г./, 

съгласно § 53, ал.1, се установи, че за търпимите строежи, които са с 

постоянен устройствен статут по действащ подробен устройствен план, 

могат да се пристрояват и надстрояват и в тях могат да се извършват 

основни ремонти, реконструкции и преустройства, включително с промяна на 

предназначението, както и всички допустими строителни и монтажни работи 

в съответствие с предвижданията на действащия подробен устройствен план. 

По силата на ал.2 търпимите строежи, които нямат постоянен устройствен 

статут по действащ подробен устройствен план, могат при спазване на 

изискванията на ЗУТ да се преустройват вътрешно, да се променя 

предназначението им и да се ремонтират, без да се изменя външното им 

очертание в хоризонтално и вертикално отношение и без да се правят нови или 

да се укрепват носещите конструкции. 

Решението по  адм. д. № 948/2018 г., също не признава процесен имот определен 

за премахване със заповед на кмета на Пазарджик като търпим. Става въпрос за 

ограда, построена през 1991 г. , но жалбоподателят, вчиято тежест е доказването 

не е извършил доказване, че строежът на оградата е отговарял на нормативните 

актове , действащи по това време, поради което и съдът е сметнал за недоказано 

твърдението , че оградата е търпима.  
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Също в адм. дело № 810/2018г., съдът не признава, че даден строеж попада в 

категорията на търпимите обекти, след като се установява, че същия е построен 

през 2005г. 

С мотиви, че постройката е нетърпима по ЗУТ е отхвърлена и жалба по адм. д. № 

1037/2019 г., за премахване на постройка – снек-бар на езеро „Клептуза“, в 

община Велинград.  

За разлика от решенията по индивидуални административни актове свързани с 

приемане или промяна в ПУП, съдебните актове на Пазарджишкия 

административен съд свързани с премахване на незаконни сгради, пристройки, 

огради, надстроявания и пристроявания потвърждават издадените заповеди на 

кметовете на общини. Обичайно профила на жалбоподателя е физическо лице, 

собственик на сграда, което обжалва заповед за премахване на незаконно 

построени барбекюта, масивни огради, външни стълби, навеси, стопански 

постройки, построени без изискуеми строителни книжа.  

Много изобилна е практиката на АС-Пазарджик по заповеди за премахване на 

незаконни строежи, които са построени без съответното разрешително за 

строеж. Само за 2017-2019г. по чл.225а от ЗУТ са постановени 46 решения, от 

които в 20 случая заповедите са отменени. Както споменахме по-горе основната 

причина за отмяна на заповедите е, когато съда прецени, че става въпрос за 

търпим строеж по ЗУТ. Това се установява най-често със съдебно-технически 

експертизи и свидетелски показания. Много малко са случаите, когато са 

допуснати нарушения в процедурата по издаване на заповедта, които водят до 

незаконосъобразност на същата. Съществуващите такива случаи са свързани с 

несъобщаване на заповедта на заинтересованите лица. Интересен е случая по 

адм. дело 1122/2018г., в който съдът е счел , че собственика на незаконната 

постройка, който по време на развитие на административната процедура и 

съдебния процес е на 15 години е трябвало да извършва действията си сам, със 

съгласие на законните си представители, а не както се е случило, действията от 

негово име да се извършват само от законен представител.  По адм.дело № 

626/2018г., съдът е преценил, че издадената заповед е неясна, не са описани 

правилата за премахване, а по адм.дело № 782/2018г. заповедта е обявена за 
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нищожна, поради неясно описание на постройката, която подлежи на събаряне. 

Незаконните строежи, за които са издадени заповеди, обжалвани пред съда 

обикновено са малки по размер – навес, пристройка, външни стълби, външна 

тоалетна, барбекю, стопански постройки и други. Чест повод за издаване 

оспорваните заповеди са жалби на съседи. Интересен е и случая по адм. дело № 

756/2018г., в който съдът е потвърдил заповедта за премахване на незаконен 

строеж на къща, която е построена на мястото на друга такава, но за новата 

постройка няма издадено разрешение за строеж.  

1.4 / Изследване на практиката по премахване на негодни за ползване или 

застрашаващи сигурността строежи. 

Практиката по издадени заповеди на основание чл.195 от ЗУТ е минимална, 

което показва че общините от област Пазарджик не са активни по отношение на 

премахване на строежи, които могат да се самосрутят или части от тях да паднат 

в зони, в които се движат хора или МПС. Съвременната селищна 

инфраструктура изобилства от такива строежи.  

С решение по адм. дело № 700/2017г. е отхвърлена жалба на собственици за 

премахване на опасен, застрашен от падане подпорен зид в поземлен имот. В 

адм. дело № 950/2017г. , заповедта на кмета е отменена поради нередовно 

проведена процедура по уведомяване на собствениците. В адм.дело № 

718/2018г., заповедта за премахване е само частично отменена по отношение на 

един от адресатите, който е собственик само на идеални части от поземления 

имот, но не и на постройките в него.  

1.5/ Преместваеми обекти 

Според практиката на съда преместваемите обекти са онези обекти, които могат 

да бъдат демонтирани и преместени на друго място. Сглобяемостта на 

конструкцията на обекта, не прави същия преместваем, ако е поставен на 

специално изграден постамент, променящ поземления имот. Различен е случая с 

оранжериите, които са разглобяеми и преместваеми конструкции и имат 

характер на преместваеми обекти по смисъла на чл. 56, ал. 1 ЗУТ. С оглед на 
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това оранжерийната конструкция не променя предназначението на земята под 

нея, което е за земеделски нужди.  

Съгласно § 5, т. 80 от ДР на ЗУТ „Преместваем обект" е обект, предназначен за 

увеселителна, търговска или друга обслужваща дейност, който може след 

отделянето му от повърхността и от мрежите на техническата инфраструктура да 

бъде преместван в пространството, без да губи своята индивидуализация и 

възможност да бъде ползван на друго място.Преместваемите обекти са 

незаконни и подлежат на преместване, когато са поставени без необходимите 

одобрени проекти и/или без разрешение за поставяне. 

Реда за поставяне на преместваеми обекти на поземлени имоти –общинска 

собственост е определен с Наредба на съответната община. В случаите на 

заповед за премахване на обекти от общински поземлени имоти, заповедите се 

обжалват, но решенията на ПАС ги потвърждават. Тъй като най-честата причина 

за премахване на преместваемите обекти е изтекъл срок на разрешително за 

поставяне или незаплатена такса към общината. При заповеди за премахване на 

преместваеми обекти от частни имоти, спорът е дали обекта е преместваем или 

представлява строеж /адм.дело 852/2018г., 624/2019г. и други/. 

2/ ОБЛАСТ ХАСКОВО 

Област Хасково включва в състава си 11 общини – Димитровград, Ивайловград, 

Любимец, Маджарово, Минерални бани, Свиленград, Симеоновград, 

Стамболово, Тополовград, Харманли, Хасково. Областта е пограничен район и 

изпълнява важна функция като входно-изходна сухопътна граница на 

Европейския съюз. Областта е с равнинен терен и предразполага към 

промишлено строителство. Актовете, издавани по приложението на ЗУТ 

подлежат на контрол пред Административен съд –Хасково. 

1.1/ Изследване на обжалванията свързани с одобряване на ОУП и ПУП 

За периода между 2017-2019г. в Административен съд – Хасково са образувани 

11 административни дела свързани с издадени заповеди от общините в 

Хасковска област, за изменение на ПУП или одобряване на нов ПУП на 
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поземлени имоти. От тях 8 отменят издадените заповеди и решения на 

Общински съвет , а 3 ги потвърждават.  

Основание за отмяна от съда на Заповеди за одобряване на ПУП или изменение 

на ПУП са груби нарушения на процедурата за изменение или одобрение на 

ПУП. Издаването на административен акт е предвидено да става в рамките на 

конкретни административно-производствени правила. Спазването на същите 

гарантира, че органът при упражняване на компетентността си е осигурил 

правилност и законосъобразност на издадения акт.  

В Решение № 119/10.03.2017 г. по адм. дело № 399/2016 г., Административен 

съд Хасково посочва като основание за отмяна на заповедта нарушения на 

административно-производствените правила. Административният орган е 

следвало да извърши преценка на постъпилото искане за изменение на ПУП, 

каквото същият не е извършил. Последният е приел правното основание, 

посочено в Заявлението, което не е обвързващо за него. Налице е и друго 

допуснато от административният орган процесуално нарушение. В нормата на 

чл. 135, ал. 4, т. 1 от ЗУТ изрично е посочено, че заповедите по ал. 3 се издават 

въз основа на становище на главния архитект на общината - когато актът се 

издава от кмета на последната. По делото като писмени доказателства са приети 

документите съдържащи се в пълната административната преписка по издаване 

на оспореният акт. Видно от същите, такава процедура не е изпълнена. 

Наличието на надлежно изготвено и мотивирано становище на главния 

архитект съставлява съществен елемент от производството по изменение на 

влезлия в сила ПУП-ПРЗ и неговата липса препятства възможността на 

кмета на съответната община да постанови законосъобразен 

административен акт, с който одобрява, респ. отказва одобряване на 

поисканото изменение. 

Тези обстоятелство съставляват съществени нарушения на административно-

производствените правила по реда на чл. 35 от АПК, тъй като те са довели 

издаване на оспорения отказ, без всъщност да са изяснени всички факти и 

обстоятелства от значение по случая. 

В Решение № 351 от 11.08.2017 г. на АдмС - Хасково по адм. д. № 434/2016 г. 

отново не е спазено общото изискване по чл. 35 от АПК за издаване на 
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административния акт след изясняване на всички факти и обстоятелства от 

значение за случая. Неяснотата относно фактическите основания за издаване на 

оспорената заповед сочи за липса на такива и представлява съществено 

нарушение на изискването за форма на акта по чл. 59, ал. 2, т. 4 от АПК. 

Допуснатите съществени процесуални нарушения са довели и до неправилно 

приложение на материалния закон. 

От Решение № 923 от 13.02.2018 г. на АдмС - Хасково по адм. д. № 580/2017 

г. се установява че, вместо да се съобрази с указанията по влязлото в сила 

съдебно решение, административният орган отново не е изложил мотиви, 

кореспондиращи на направеното от жалбоподателите искане. Излагането на 

фактически съображения, неотносими към същността на исканото изменение на 

ПУП –ПР на практика лишава оспорената заповед от мотиви, поради което 

същата се явява издадена при неспазване на изискването за форма по чл. 59, ал.2, 

т.4 от АПК. 

При издаването на оспорената заповед административният орган не е съобразил 

с обстоятелството, че жалбоподателите са поискали единствено изменение на 

плана за регулация на съсобствения им имот, а именно разделянето му на два 

отделни УПИ, без да се променя статутът му (Заявление вх.№ 94-00-1478 от 

20.06.2016 г.). Именно във връзка с последното съдът е дал указания на 

административния орган, че заявлението на жалбоподателите следва да се 

квалифицира като искане по чл. 134, ал.2, т.6 от ЗУТ (редакция до изм. обн.Д.в. 

бр.97/17.11.2017 г.). 

Установява се също от приетото заключение по назначената СТЕ, че не е 

съществувала каквато и да била пречка процесният УПИ да бъде разделен на два 

самостоятелни такива 

В Решение № 365 от 8.05.2018 г. на АдмС - Хасково по адм. д. № 693/2016 г. 

се установява отново, че не е спазена процедурата. В конкретният случай 

процедурите са изцяло нарушени, тъй като разрешението за изработване на ПУП 

е дадено от кмета на общината със Заповед № З-ЗЗ/31.05.2016 г., респ. същият е 

изработен въз основа на недействително възлагане, съответно заданието въз 

основа на което е изработен проекта за изменение на ПУП-а, не е прието с 
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решение на общинският съвет, обявлението за съобщаване на изработеният 

проект не е публикувано в Държавен вестник, а на заинтересованите страни, 

сред които и жалбоподателката е даден срок за писмени възражения, 

предложения и искания по проекта, по- малък от нормативно определения 

едномесечен такъв, което е видно от приложените по делото съобщения с рег. № 

И-3595/10.06.2016 г. 

Допуснатите нарушения на административнопроизводствените правила, 

безспорно са от категорията на съществените такива, най-малко предвид 

обстоятелството, че производството по изменение на ПУП е образувано от 

некомпетентен орган и по този начин са нарушени и основните принципи на 

административното право съдържащи се в чл. 9 и чл. 10 от АПК т.е. същото 

изначално е опорочено, респ. не е налице валидно одобрено задание от 

компетентен орган и са нарушени правата на жалбоподателката да участва 

пълноценно в производството тъй като й е даден само 14-дневен срок за 

представяне на предложения и възражения. Налице е следователно 

предвиденото в чл. 146, т.3 от АПК основание за отмяна на акта само на 

процесуално основание, при което не е необходимо да се излагат мотиви за 

материалната законосъобразност на административният акт в обжалваната му 

част, тъй като неговият е предмет е невалидно възложено и оттук недопустимо 

изработено изменение на ПУП- ПРЗ. 

В Решение № 542 от 9.07.2018 г. на АдмС - Хасково по адм. д. № 273/2018 г. 

съставът на съда намира, че така оспорената заповед е издадена при съществото 

нарушение на административно производствените правила, тъй като между 

първоначално заявеното от "Руси-63" ООД изменение, допуснатото такова със 

заповед № 1638/10.11.2017 г. на кмета на Община Хасково и одобреното с 

оспорената в настоящото производство заповед е налице значителна разлика от 

заявеното и разрешеното. Налице била и друга посочена в оспорената заповед 

предпоставка за издаването й, тази на чл. 134, ал.1, т.1 от ЗУТ изискваща за 

изменение на влязъл в сила ПУП настъпването на съществени промени в 

обществено-икономическите и устройствените условия, при които е бил 

съставен плана. Декларираното от ответника настъпване на промени в 

обществено-икономическите условия, при които е изготвен действащият ПУП, 



 
 

     
 
 

Проект № BG05SFOP001-2.009-0140 с наименование „ФОРУМ ЗА ПРИЛОЖНА 

ДЕМОКРАЦИЯ”, който се финансира по Оперативна програма „Добро управление“ по 

Процедура BG05SFOP001-2.009 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез 

подбор „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и 

мониторинг на политики и законодателство”  

62 

 

не е доказано по никакъв начин нито в хода на самото административно 

производство по издаване на оспорената заповед, нито в съдебното 

производство. Съдът установява, че предвиденото изменение на ПУП - ПРЗ е 

прието в противоречие с материалния закон и в нарушение на процесуалните 

правила, което води до незаконосъобразност на издадения акт и налага неговата 

отмяна. 

Липсва разрешение/съгласие на кмета на общината за изработване на проекта за 

ПУП и представено задание е основание за отмяна на заповедта в Решение № 

588 от 19.07.2018 г. на АдмС - Хасково по адм. д. № 335/2017 г.. От 

изготвеното заключение по допусната съдебно графологична експертиза, се 

установява, че подписът положен срещу името на жалбоподателката, в 

съобщението за изработване на проекта, не е положен от нея. Допуснатите 

нарушения на административнопроизводствените правила са довели до 

нарушаване на правото на защита на жалбоподателката, която е била собственик 

на процесният имот към датата на издаване на заповедта, а предвид 

одобряването му от Кмета на общината без преди това същият да е бил приет от 

ОЕС при Община Стамболово -и в нарушение на чл. 35 от АПК.  

Интересно е адм. д. № 242/2018 г., по което неправилно и незаконосъобразно 

административният орган е наредил служебно да се изработи проект за 

изменение на ПУП на УПИ ХI " за обслужващи и производствено складови 

дейности" и УПИ ХIII " за обслужващи и производствено складови дейности", 

кв. 1 по плана на СИЗ, гр. Х. за допълването му с план – схема за 

комуникационно-транспортна мрежа. Следователно налице е съществен порок 

на акта, който налага отмяната му поради нарушение на материалния закон. 

По адм. д. № 466/2019 г., по което е постановено Решение № 973 от 17.12.2019 

г. на АдмС – Хасково се установява от съда, , че оспореният административен 

акт противоречи на цитираните материалноправни разпоредби на ЗУТ, 

доколкото по делото не е доказано възникването на нова общинска нужда, за 

която да е необходимо да се предвиди съответен терен, за сметка на имота, 

собственост на жалбоподателката. Липсват и доказателства, че общинските 

нужди не могат да бъдат задоволени по друг начин, освен чрез принудително 
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отчуждаване на недвижими имоти - собственост на физически или юридически 

лица, както изисква разпоредбата на чл. 21, ал. 1 от ЗОбС. Напротив, видно от 

заключението на вещото лице е, че липсва обстойно обследване и доказателства 

за взетите решения относно развитието на комуникационно-транспортната схема 

на гр. Свиленград. Целта да се осигури директен транспортен достъп и 

обслужване на южната урбанизирана територия, в това число и северната 

урбанизирана територия, в случая не само няма да бъде изпълнена, но и ще до 

доведе до затруднения в транспорта.  

Съдът е установил, че обществената нужда от транспортни комуникации е 

задоволена, както и че северната и южната част на града са свързани с наличната 

транспортна мрежа.  

1.2/ Изследване на обжалванията свързани с одобряване на инвестиционни 

проекти 

 За действия на общинските администрации за периода от 2017 г. до 2019 г. има 

образувано само едно административно дело № 253/2019 г.. Делото е 

образувано срещу Заповед на кмета на Община Маджарово, с която е 

отказано одобряване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива, 

като доводите за твърденията са, че кметът не е компетентен да одобри 

КПИИ. Съдът обявява за нищожна Заповедта на кмета, в частта, с която е 

отказано да се одобри Инвестиционен проект, като част от Комплексен проект за 

инвестиционна инициатива, като в тази част изпраща преписката на Главен 

архитект, по компетентност за произнасяне съобразно мотивите на Решение № 

735 от 25.10.2019 г. на АдмС - Хасково по адм. д. № 253/2019 г.. 

1.3/ Изследване на практиката по разрешаване на строителство 

Практиката по разрешаване на строителство е свързана основно със заповеди за 

премахване на незаконно строителство.  

Съдебните актове на Хасковския административен съд свързани с премахване на 

незаконни сгради, пристройки, огради, надстроявания и пристроявания 

потвърждават издадените заповеди на кметовете на общини. Обичайно профила 
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на жалбоподателя е физическо лице, собственик на сграда, което обжалва 

заповед за премахване на незаконно построени барбекюта, масивни огради, 

външни стълби, навеси, стопански постройки, построени без изискуеми 

строителни книжа.  

С Решение № 252 от 25.04.2017 г. на АдмС - Хасково по адм. д. № 795/2016 г. 

се отменя Заповед за кмета на община Хасково, като съдът стига до извода, че 

административния орган не се е съобразил с всички доказателства за 

релевантните факти и неправилно е достигал до извода за нетърпимост на цялата 

пристройка, така както тя се описва в жалената заповед, при установена 

законност на една част от пристройката. По адм. д. № 431/2016 г, се отменя 

заповед на кмета на община Димитровград за премахване на незаконен 

строеж. Препятствана е възможността да се извърши адекватна преценка за 

съответствието на оспорената заповед с материалния закон поради допуснато 

съществено процесуално нарушение, заповедта е издадена без да са изяснени 

всички факти и обстоятелства от значения за процесния случай.  

По адм. д. № 247/2016 г. е оспорена и отменена Заповед на кмета на община 

Хасково, с която се предвижда премахване на строеж, който е търпим по 

смисъла на §16, ал.1 от ЗУТ. В този смисъл и решения по адм. д. № 26/2017 г.  и 

адм. д. № 52/2017 г. 

В по голямата част от образуваните административни дела за премахване на 

незаконни строежи се отменят заповедите на административния орган поради 

допускане на различни видове съществени административно-процесуални 

нарушения, което води до неправилно прилагане на материалния закон. 

1.4/ Изследване на практиката по премахване на негодни за ползване или 

застрашаващи сигурността строежи 

Практиката по премахване на негодни за ползване или застрашаващи 

сигурността строежи е бедна. За периода от 2017-2019 г са образувани 6 

административни дела във връзка с премахване на строежи с основание чл. 195, 

196 ЗУТ. По пет от делата е постановена отмяна на заповедите за премахване на 

строежи поради нарушение на административно-производствените правила от 

https://web.apis.bg/p.php?i=473252#p5713370
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страна на административния орган. В този смисъл Решение № 312 от 15.05.2018 

г. на АдмС - Хасково по адм. д. № 1211/2017 г.,  Решение № 119 от 28.02.2018 г. 

на АдмС - Хасково по адм. д. № 1114/2017 г., Решение № 345 от 12.06.2017 г. на 

АдмС - Хасково по адм. д. № 299/2017 г.. и др. 

 

3/ ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ 

Област Кърджали включва в състава си 7 общини – Ардино,  Джебел,  Кирково,  

Крумовград,  Кърджали, Момчилград,  Черноочене. Областта погранична с 

Гърция и е с хълмист и планински релеф, подходящ за туризъм. През последните 

години в гр. Кърджали има интензивно градско строителство, породено от 

закупуване на имоти с инвестиционна цел от български граждани, живеещи в 

чужбина. Актовете, издавани по приложението на ЗУТ подлежат на контрол 

пред Административен съд – Кърджали. 

1.1/ Изследване на обжалванията свързани с одобряване на ОУП и ПУП 

За периода между 2017-2019г. в Административен съд – Кърджали са 

образувани 10 административни дела свързани с издадени заповеди от общините 

в Кърджалийска област, за изменение на ПУП или одобряване на нов ПУП на 

поземлени имоти. От тях 9 отменят издадените заповеди и решения на 

Общински съвет , а само 1 ги потвърждава.  

Основание за отмяна от съда на Заповеди за одобряване на ПУП или изменение 

на ПУП са груби нарушения на административно-производствени правила. 

Спазването на същите гарантира, че органът при упражняване на 

компетентността си е осигурил правилност и законосъобразност на издадения 

акт.  

Фактът, че от 10 образувани административни дела са отменени 9 Заповеди за 

одобряване на ПУП или изменение на ПУП свидетелства, че административният 

орган не познава и не прилага материалния закон поради което допуска груби и 

еднотипни грешки.  
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От Решение № 32 от 31.03.2017 г. на АдмС - Кърджали по адм. д. № 168/2016 

г. е видно, че административният орган не е запознат с разпоредбата на чл. 

182а, ал. 1 от ЗТСУ(отм.) и § 22, ал. 1 от ЗР на ЗУТ . С изтичането на тези 

срокове на осн. § 8, ал. 1 от ПР на ЗУТ придаваемите части се връщат 

автоматично по силата на закона в патримониума на собственика, от който са 

били отчуждени и положението от преди влизане в сила на неприложения 

дворищнорегулационен план се възстановява. Т.е. отчуждителното действие на 

неприложения дворищнорегулационен план, одобрен със заповед на ОНС-

Кърджали, се прекратява по силата на специалната норма на пар.8, ал.1 от ПР на 

ЗУТ с изтичането на шестмесечния срок по пар.6, ал.2 от ПР на ЗУТ - 1.10.2003 

г., а не поради влизането в сила на нов ( или изменен ) устройствен план. Видно 

от заключението на съдебно - техническата експертиза плащане не е извършвано 

нито в периода до влизане в сила на ЗУТ, нито в сроковете по § 6, ал. 2 и 4 от 

този закон. 

В Решение № 17 от 17.01.2018 г. на АдмС - Кърджали по адм. д. № 139/2017 г. 

Съдът установява, че административният орган е допуснал нарушение на чл. 35 

АПК, според който административният акт се издава след като се изяснят 

фактите и обстоятелствата от значение за случая и се обсъдят обясненията и 

възраженията на заинтересуваните граждани и организации. Налице били и  

основанията за обявяване нищожността на оспореното писмо на главния 

архитект на община Кърджали, като постановено от некомпетентен орган. 

Компетентния орган е кмета на община Кърджали. В този смисъл и Решение № 

248 от 6.08.2018 г. на АдмС - Кърджали по адм. д. № 38/2018 г., заповедта е 

постановена при съществено нарушение на административно-процесуалните 

правила, тъй като при уведомяване на заинтересованите лица не са спазени 

изискванията в чл. 61 от АПК, във вр. с чл. 129, ал.2, изр. последно от АПК. 

Подобни са и слените постанпвени актове: Решение № 301 от 23.10.2018 г. на 

АдмС - Кърджали по адм. д. № 121/2018 г., Решение № 325 от 12.11.2018 г. на 

АдмС - Кърджали по адм. д. № 35/2018 г., Решение № 31 от 4.02.2019 г. на 

АдмС - Кърджали по адм. д. № 335/2018 г., Решение № 37 от 8.02.2019 г. на 

АдмС - Кърджали по адм. д. № 331/2018 г. и др. 
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В Решение № 53 от 1.03.2019 г. на АдмС - Кърджали по адм. д. № 323/2018 г. 

заповедта е отменена поради това, че предвиденото изменение на 

регулационните граници не съответствало на имотните граници по кадастрален 

план, послужил за изработването на действащия КРП, каквато възможност е 

предвидена в § 8, ал. 2, т. 3 ДР ЗУТ. Въпреки, че в мотивите към заповедта било 

посочено именно изменение на регулационните линии, с цел привеждането им в 

съответствие със съществуващите имотни граници, предвиденото в графичната 

част изменение на плана, не изпълнява това изискване. 

1.2/ Изследване на обжалванията свързани с одобряване на инвестиционни 

проекти 

 Административния съд има жалби срещу одобряване/неодобряване на 

инвестиционни проекти но, срещу действия на РДНСК – Кърджали, които са 

компетентен орган по строителство  - първа, втора и трета категория. За 

действия на общинските администрации няма много случаи на обжалване, тъй 

като явно казусите се разрешават на общинско ниво. За периода от 2017 до 2019 

г. има образувано общо 7 административни дела и всички са срещу заповеди на  

РДНСК – Кърджали. 

1.3/ Изследване на практиката по разрешаване на строителство 

Практиката по разрешаване на строителство е свързана основно със заповеди за 

премахване на незаконно строителство.  

С Решение № 7 от 7.02.2017 г. на АдмС - Кърджали по адм. д. № 151/2016 г. 

съдът е отхвърлил жалба срещу заповед за премахване на незаконен строеж 

гараж и две кошари поради липса на необходимите строителни книжа. 

Постройките не попадали в приложното поле на чл. 151 от ЗУТ, в която 

разпоредба били изброени обектите, за изграждането на които не било 

необходимо разрешение за строеж. На основание чл. 147, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, във 

вр. с ал.2 на чл. 147 от същия закон, за изграждането на стопанските постройки 

(кошари) е необходимо разрешение за строеж, издадено на база становище на 

инженер-конструктор. По аргумент от разпоредбата на чл. 147 от ЗУТ, за 

https://web.apis.bg/p.php?i=473252#p28514784
https://web.apis.bg/p.php?i=473252#p32670028
https://web.apis.bg/p.php?i=473252#p32670028
https://web.apis.bg/p.php?i=473252#p32670028
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изграждането на гараж е необходимо разрешение за строеж и одобряване на 

инвестиционен проект. Подобни са решенията и по административните дела № 

176/2016 г., 338/2017 г. и др. 

Съдебните актове на Кърджалийския административен съд свързани с 

премахване на незаконни сгради, пристройки, огради, надстроявания и 

пристроявания потвърждават издадените заповеди на кметовете на общини. 

Значителна част от тях биват отменяни поради фактът, че обектът не е 

категоризиран правилно и се установява липса на строителни книжа и 

разрешение за строеж, каквито по същността на обекта не са необходими. Такъв 

е случаят по адм. дело 136/2017 г., обжалвана е заповед на кмета на община 

Кърджали за премахване на незаконен строеж „Дървен навес” поради липса на 

строителния книжа. Съдът стига до извода, че обектът е преместваем и не е 

необходимо разрешение за строеж. В този смисъл е и решение постановено по 

адм. д. № 366/2018 г. 

1.4/ Изследване на практиката по премахване на негодни за ползване или 

застрашаващи сигурността строежи 

Практиката по премахване на негодни за ползване или застрашаващи 

сигурността строежи е бедна. За област Кърджали няма образувано дела 

свързано със премахването на подобен тип строежи за периода от 2017-2019 г. 

4/ ОБЛАСТ СМОЛЯН 

Област Смолян включва в състава си 10 общини  - Баните, Борино, Девин , 

Доспат , Златоград , Мадан , Неделино, Рудозем,Смолян , Чепеларе. Областта е 

погранична, с изцяло планински релеф. Строителството в областта е свързано 

предимно с туризма. Актовете, издавани по приложението на ЗУТ подлежат на 

контрол пред Административен съд – Смолян. 

1.1/ Изследване на обжалванията свързани с одобряване на ОУП и ПУП 

Спецификата на терените в област Смолян е че често те са малки, неравни и по-

трудни за урегулиране поради предимно планинския релеф на областта. 

Например по адм.дело № 111/2017г. е отменен отказ на кмета на община Смолян 
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за изработването на ПУП-Предложение за изменение на подробен устройствен 

план-План за застрояване УПИ XII-Обществена обслужване кв. 59 по ПУП на гр. 

Смолян. Прави се позоваване и на нормата на чл. 32, ал. 2 от ЗУТ, която въвежда 

изискване разстоянието между жилищните сгради на основното застрояване през 

дъното на урегулирания поземлен имот да е най-малко един път и половина от 

височината на сградата, разположена откъм по-благоприятната посока за 

ослънчаване. Кметът е мотивирал отказа си с доводи,  че е налице неспазване на 

изискванията на нормативите за разстояния до страничните граници на 

урегулираните поземлени имоти. Констатирано е още, че височината на 

новопредвиденото застрояване в УПИ XII не е съобразена с височината на 

съществуващото застрояване. На последно място, административният орган е 

приел, че имотът не може да осигури необходимия брой места за паркиране за 

съществуващите в него обекти. Съдът е отменил заповедта с мотиви, 

основаващи се съдебно-техническа експертиза, която не констатирала 

визираните в отказа нарушения.  

В населените места от областта съществува специфична инфраструктура. Често 

улиците са тесни, наклонени, сградите са в непосредствена близост с уличната 

регулация. Често при промени на ПУП за поземлени имоти в регулационните 

граници на населените места се налага присъединяване на части от общински 

или съседни имоти, за да може при извършване на последващо строителство да 

са спазени изискванията за отстояние и обем на строителство.  За илюстрация на 

тези промени служи казуса по адм. дело № 297/2018г. на АС-Смолян. Делото е 

образувано срещу образувано по Заповед на Областния Управител , с която е 

оспорена законосъобразността на Решение № 125/16.08.2018 г. на Общински 

съвет - Девин, с което е дадено съгласие Кметът на община Девин да сключи 

окончателен договор за покупко- продажба на имот с площ от 128 кв. м. и имот с 

площ от 2 кв. м. Според разпоредбата на чл. 15, ал. 3 ЗУТ се предвижда 

възможността, границите на урегулирани поземлени имоти да се променят с 

план за регулация само със съгласието на собствениците им, изразено със 

заявление и предварителен договор за прехвърляне на собственост с нотариално 

заверени подписи, като в случая няма данни да е налице неурегулиран с 

предходен план поземлен имот, нито промяна в регулационни граници на вече 
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урегулиран поземлен имот - хипотези по чл. 15 ЗУТ.  По делото обаче не са 

установени данни за стартиране на процедура по изменение на подробен 

устройствен план. Лисват и заявления от заинтерсовани лица за изменение на 

ПУП. Съгласно ал. 2 Собствениците на поземлени имоти по ал. 1 могат да: 1. 

приложат влезлите в сила неприложени дворищнорегулационни планове с 

договор за прехвърляне на собственост в нотариална форма; 2. поискат 

изменение на дворищнорегулационните планове при условията и по реда на този 

закон; 3. поискат вътрешните регулационни линии на техните имоти да бъдат 

поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти, а 

предвид ал. 3 Договорите с държавата или с общината по ал. 2, т. 1 се сключват 

във формата, при условията и по реда на чл. 15, ал. 4 и 5 и чл. 17, ал. 4 и 5. 

Когато с план за регулация се засягат поземлени имоти - общинска собственост, 

следва да се сключи договор по пазарни цени от кмета на общината в писмена 

форма. По случая съдът е констатирал много неизяснени обстоятелства свързани 

с липса на заявление от заинтересовани лица, установяване на интереса на 

дадени субекти от промяна на ПУП. Не е спазена процедурата нито по ПУП , 

нито по сключване на предварителните договори, поради което и същата е 

отменена.  

В случа по адм. дело № 137/2018г. е обжалван отказ на кмета на община 

Чепеларе за одобряване на ПУП-ПР частично изменение , с което въпреки, че е 

било на лице съгласие на Общински съвет за изработване на ПУП, в последствие 

е даден отказ. За промяна на границите на поземления имот и одобряване на 

ПУП е било необходимо да се сключи предварителен договор за покупка на 

идеални части от поземлен имот попадащ по действащия план за регулация в 

рамките на несобствен имот. Установено е, че в случая с промяната на ПУП се 

засяга не само уличната регулация, но и имота на друг частен собственик, с 

който не е сключен предварителен договор.  Обжалването е отхвърлено.  

1.2/ Изследване на обжалванията свързани с одобряване на инвестиционни 

проекти 

Не се установи практика по обжалване на инвестиционни проекти. 

1.3/ Изследване на практиката по разрешаване на строителство 
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Административно дело № 299/2019г. е по жалба против Разрешение за 

строеж на Главния архитект на Община Златоград. Разрешението за строеж е 

отменено от съда, поради неспазване на разпоредбата на чл. 48, ал. 4 от ЗУТ, 

съгласно която при липса на съгласие на собственик на засегнат имот 

строителството на плътна ограда между съседни имоти с височина на плътната 

част над 0, 6 м се допуска, ако разстоянието от оградата до жилище в първия 

етаж на сграда в съседния урегулиран поземлен имот е по-голямо или равно на 

височината на плътната ограда, като оградата се разполага изцяло в имота на 

възложителя. По делото са събрани доказателства, от които да се установява, че 

разрешената ограда с оспорваното разрешение за строеж е разположена изцяло в 

имота на възложителите както и че разстоянието от предвидената ограда до 

жилище в основата и първия етаж на сграда в съседния имот, е по-голямо от 

височината на плътната част на оградата. При лисващо писмено съгласие на 

съседите оспорваното разрешение за строеж е било в нарушение на чл. 48, ал. 3 

от ЗУТ, поради което се отменя като незаконосъобразно. 

1.4/ Изследване на практиката по премахване на негодни за ползване или 

застрашаващи сигурността строежи 

По адм. дело № 355/2018г. е отменена заповед на кмет на община Девин за 

премахване на дървена постройка в която се отглеждат зайци и дървена къщичка 

за куче. Заповедта е немотивирана и в нея не се посочва дали се издава по 

чл.195, ал.5, която касае строежи да ги премахнат когато са неподходящи по 

местонахождение, разположение или ал.6, която касае строежи, които поради 

естествено износване или други обстоятелства са станали опасни за здравето и 

живота на гражданите, негодни са за използване, застрашени са от самосрутване, 

създават условия за възникване на пожар или са вредни в санитарно-хигиенно 

отношение и немогат да се поправят или заздравят. Това е довело до отмяната й. 

В случая е видно, че въпреки осъществената администртивна процедура , 

заповедта е отменена поради лиса на елементарни основания. Спорен е въпроса, 

защо не са посочени основание, но е твърде вероятно да става въпрос за 

непознаване и неправилно приложение на ЗУТ.  
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По адм. дело № 357/2017г. също е на лице подобна хипотеза при обжалване на 

заповед на Кмета на Община Девин, с която е заповядано в 30 дневен срок от 

получаване на заповедта да бъде премахната постройката представляваща 

паянтова барака за дърва, предназначена за дървалник с дървена конструкция, 

дъсчена обшивка с двукатен покрив, покрита с ламарина, построена без 

необходимите строителни книжа. В заповедта се сочи, че постройката е 

неподходяща по местонахождение и разположение, построена върху улична 

регулация. Заповедта отново е отменена.  

По адм. дело № 246/2017г. е разпредено премахване на стопанска постройка за 

отглеждане на 110бр. крави. От сградата по нерегламентиран ред се изтичали 

отпадните  води, които са попаднали във водоснабдяването на гр. Девин и така 

се е получило замърсяване. В оспорената заповед е прието, че поради 

констатирано замърсяване са застрашени сигурността, здравеопазването, 

хигиената, чистотата и спокойствието на гражданите, което налага премахване 

на стопанската сграда на дружеството-жалбоподател. В заповедта за правно 

основание е посочено - чл. 195, ал. 5 от ЗУТ , което касае строежи, които поради 

естествено износване или други обстоятелства са станали опасни за здравето и 

живота на гражданите, негодни са за използване, застрашени са от самосрутване. 

Съдът е приел, че не е била налице и тази хипотеза на чл. 195, ал. 5 от ЗУТ, а на 

ал.6, което е довело до издаване на незаконосъобразен индивидуален 

административен акт и отмяната му.  

По адм. дело № 261/2017г., образувано по повод заповед на премахване  на Кмет 

на община Девин, която е издадена при сходна фактическа обстановка, местната 

администрация правилно е посочила правната норма –чл.195, ал.6 от ЗУТ. 

Спазена е и процедурата по издаване на заповедта и същата е потвърдена от 

съда.  

Административно дело № 230/2017г. е върнато за ново разглеждане в АС- 

Смолян, тъй като решението е издадено при неизяснена фактическа обстановка. 

По делото е обжалвна заповед за премахване на масивна ограда. Данните по 

административната преписка сочат на липсата на надлежно отправена до 

адресата на заповедта покана за изслушване. Обследваната сграда е собственост 
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на юридическо лице, предвид което, за да бъде спазено изискването на чл. 196, 

ал. 2 от ЗУТ, законният му представител и управител е следвало да бъде изрично 

поканен за изслушване лично или чрез надлежно упълномощено лице. Само на 

това основание заповедта подлежи на отмяна като незаконосъобразна. В този 

смисъл е Решение № 7847/21.06.2017 г. по адм. д. № 428/2017 г. по описа на 

Върховен административен съд на Република България. 

Обобщение на практиката на съдилищата в Южен централен район по 

приложение на ЗУТ: 

1/ Съдилищата имат многобройна практика по обжалване на индивидуални 

административни актове.  

2/ Практиката не е разнопосочна и не поражда спорове по приложението; 

3/ Основните проблеми са свързани със самите издадени ИАА от общинските 

органи. Съществува отчетлив проблем по липса на административен капацитет 

за правилно провеждане на процедурите по ЗУТ. Това се вижда много ясно в 

процедури по приемане на подробни устройствени планове както в 

урегулираните така и в неурегулираните територии. В процедурата се редуват 

действия на общински съвет, на кмета на общината,  на ЕСУТ и на 

администрацията на общината. Допусната грешка в едно от посочените звена 

води до незаконосъобразност на крайните актове, които съдилищата отменят.  

Безспорно е, че законът гарантира правилност и безпристрастност на взетите 

решения по приемане и изменение на ПУП, но за малки общини каквито са 

болшинството от местните структури в България, правилното им изпълнение е 

трудно изпълнимо. В големите градове пък, прекалено претрупаната с действия 

процедура създава мудност в дейността на администрацията. Това не е 

положително за страна, която търси да привлече инвестиции, които много често 

са свързани със строителство. От друга страна тежките процедури създават 

възможност за извършване на прикрити закононарушения. В някои случаи се 

вижда формално спазване на правилата, но достигната крайна цел от ИАА 

облагодетелства несъразмерно граждански субекти за сметка на правата на 

другите членове на обществото ни. В част от оспорваните решения на 
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колективен орган какъвто е Общински съвет прозират частни интереси за 

одобряване на ПУП или промяна в ПУП; 

4/ Практиката по премахването на незаконни и опасни строежи на съдилищата е 

правилна и предвидима спрямо закона.  

Наблюдават се редица случаи, в които търпимостта на строежите се използва от 

жалбоподателите като основание за отмяна на заповед. В този случаи решаващи 

са извършените по делата съдебно-технически експертизи и  събраните гласни 

доказателства. Търпимостта присъства твърде често в доводите на 

жалбоподателите, което води до извод, че не винаги строеж , определен за 

премахване е търпим, а по-скоро това се използва за оправдаване на незаконни 

строителни дейности.  

5/ЗУТ не създава реална възможност за премахване на опасните строежи както и 

не осигурява административна принуда на собствениците на строежи да ги 

поддържат в безопасен за околните вид. Реалното обследваната съдебна 

практика установи, че повечето заповеди за премахване са издадени по повод 

жалби на други граждани и организации. Самите общински власти не са активни 

по издаване на заповеди . Често в такива случаи и става въпрос за големи и 

съществени строежи, които са запустели и за които е ясно, че никога няма да се 

използват по предназначение. Контролът върху собствениците на подобни 

строежи на практика не се осъществява. Това личи и  от постановената съдебна 

практика. 

6/  В съдебната практика не се отчитат общоевропейските принципи, които 

страната ни трябва да съблюдава и в частност Конвенцията за правата на човека. 

От много години съществува неуреден въпрос в ЗУТ свързан с приложение на 

заповедите за премахване на строежи и липсата на механизъм в 

административната процедура за преценка на пропорционалността. Според 

Харта на основните права на Европейския съюз, в чл. - 52 „Всяко ограничаване 

на упражняването на правата и свободите, признати от настоящата Харта, трябва 

да бъде предвидено в закон и да зачита основното съдържание на същите права и 

свободи. При спазване на принципа на пропорционалност ограничения могат да 

бъдат налагани, само ако са необходими и ако действително отговарят на 
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признати от Съюза цели от общ интерес или на необходимостта да се защитят 

правата и свободите на други хора.“ Принципът на пропорционалността се 

нарушава при две действия по приложение на ЗУТ –издаване на заповед за 

премахване на строежи, отчуждаване на имоти за изпълнение на строителни 

проекти и определяне на размер на обезщетение. В Европейския съд за правата 

на човека има образувани дела срещу България за неспазване на принципа на 

пропорционалността.  С Решение по допустимост от 21.04.2016 г. на ЕСПЧ по 

жалба № 46577/2015 г. - Иванова и Черкезов срещу България ЕСПЧ е допуснало 

дело до разглеждане поради това, че при потвърждаване на заповед за 

премахване на еднофамилна жилищна сграда в Синеморец, която се явява дом на 

двама души и постройката е изградена на място, на което е имало друга 

постройка, съдът не е направил преценка за това дали разрушаването като 

разпоредено властническо действие е съразмерно на последиците за двамата 

души, чиито дом е разрушен.  

По делото Костов и други срещу България – по жалба №  66581/2012 и 

жалба №  25054/2015 става въпрос за отчуждаване на земеделски земи за строеж 

на отклонения на автомагистрала София-Варна и определяне на размера на 

обезщетенията. Съдът посочва, че за него основният въпрос в този казус е дали 

намесата на държавата   е пропорционална – т.е.  дали властите са постигнали 

справедлив баланс между императивите от общ интерес и тези на защитата на 

правата на жалбоподателите. Когато имуществото на физическо лице е 

отчуждено, следва да има процедура, осигуряваща: цялостна оценка на 

последиците от отчуждаването, включително присъждане на такъв размер на 

обезщетение, който да е в съответствие със стойността на отчужденото 

имущество; определяне на лицата, които имат право за обезщетение и уреждане 

на всякакви други въпроси, свързани с отчуждаването. Съдът достига до 

заключението, че прилагането на съответните регулаторни разпоредби не 

позволява на жалбоподателите да получат обезщетение, разумно свързано със 

стойността на земята им. Спорните отчуждавания са наложили 

непропорционална и прекомерна тежест на участващите страни, което нарушава 

справедливия баланс между защитата на собствеността и императивите на 

обществения интерес. 
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В своята защита по двете дела България се позовава, че пропорционалността е 

принцип на АПК, който обвързва държавните и общински органи в действията 

си и е заложен в чл.6 като съразмерност. В ал. 5 на тази правна норма е въведено 

изискването административните органи да се въздържат от актове и действия, 

които могат да причинят вреди, явно несъизмерими с преследваната цел. Този 

принцип обективно погледнато не се прилага, защото административните органи 

преди да издадат акт нарушаваш пропорционалността нямат изработени 

методика или механизъм, по който да следят дали последиците от издавания 

ИАА са несъотносими спрямо целите на закона.  

Много често в съдебната практика жалбоподателите се позовават на 

непропорционалност, особено що се касае до заповеди по чл.195 от ЗУТ (за 

премахване на незаконни строежи), но съда не възприема мотивите ми и 

застъпва етатиския подход към решаване на казусите, а именно, че действията на 

администрацията оправдават смисъла и целите на закона. В частност в Южен 

централен район се установиха решения по адм. дело № 52/2015г. на АС-

Кърджали и решение по адм. дело № 270/2016 на АС-Пазарджик, решение по 

адм. дело № 47/2015г. на Ас-Хасково и решение по адм. дело № 121/2014 на АС-

Кърджали, в които съдът обосновано не е приложил този принцип.  

Обжалване на нормативни актове на общините по приложение на ЗУТ и 

административни дела по оспорване на общите нормативни актове. 

За целите на настоящото изследване са подбрани по три общини от съответната 

административна област от Южен централен район 

1/ ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК 

При анализа на 12 общини се установи, че спорни разпоредби в Наредбите на 

общините по приложение на ЗУТ са установени и атакувани пред 

Административен съд – Пазарджик по отношение на община Пазарджик, в която 

е съсредоточено повече от половината население на областта, в община 

Велинград където се наблюдава интензивно строителство.  

Община Пазарджик 
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В община Пазарджик са приети следните наредби по приложение на ЗУТ: 

1/ Наредба  за реда за управление на горските територии – собственост на 

община Пазарджик – в частта касаеща строителството в горски територии; 

2/ Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Пазарджик – в частта касаеща събираните 

такси за административни услуги по ЗУТ  

3/ Наредба за управление за управление на общинските пътища  в Община 

Пазарджик – в частта касаеща съсгласуването и проектирането на изграждане и 

ремонт на общински пътища; 

4/ Наредба за ред и условия за поставяне на преместваеми съоръжения на 

територията на община Пазарджик ; 

5/ Наредба -  за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на 

незаконни строежи или части от тях  от община Пазарджик - четвърта, пета и 

шеста категория ; 

6/Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, 

заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на 

Община Пазарджик . 

Само две от наредбите на община Пазарджик като общи административни 

актове по приложение на ЗУТ са атакувани в съда от Прокурор при Окръжа 

Прокуратура – Пазарджик. В Наредба  за реда за управление на горските 

територии – собственост на община Пазарджик са отменени текстове във връзка 

с промените в Закона за горите от 2018г., в които не се разрешава строителство в 

горски територии без промяна на предназначението за преминаващи през тях 

обекти на техническата инфраструктура. Атакувана е и Наредбата за реда и 

условия за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община 

Пазарджик. От нея са премахнати изискванията при издаване на разрешение от 

главния архитект на общината за поставяне на преместваеми обект, лицата, на 

които се издават да нямат данъчни и финансови задължения към Община 

Пазарджик. Това изискване е отменено от АС-Пазарджик , тъй като според съда 
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води до нарушаване принципа на свободната стопанска дейност. Също и е 

ограничена възможността на общината да изисква схеми, одобрени от главния 

архитект на общината за преместваеми обекти в частна собственост./Решение по 

адм. дело № 622/2016г./ .  

Отменените текстове от двете наредби ограничават възможността за 

нерегламентирано строителство в горските територии и налагане на утежнаващи 

изисквания към лицата, желаещи да осъществяват свободно стопанска дейност.  

Община Велинград 

В община Велинград има множество наредби регламентиращи строителство, а 

именно: 

1/ Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Велинград ; 

2 / Наредба за управление на общинските пътища в община Велинград -  

3/ Наредба за разполагане на преместваеми обекти за търговия – маси, кабини и 

други,съгласно чл. 56 от ЗУТ; 

4/ Наредба по член 157, ал. 5 от ЗУТ за временно използване на части от 

тротоари, свободни обществени площи и улични платна за строителни площадки 

на територията на община Велинград 

5/ Наредба за принудителното изпълнение на заповеди, издадени от кмета на 

община Велинград за премахване, преобразуване или ремонтиране (СМР) 

В община Велинград няма данни някоя от наредбите, издавани по приложение 

на ЗУТ да е атакувана пред Административен съд. Прави впечатление , че 

общината има отделно издадена Наредба по член 157, ал. 5 от ЗУТ за временно 

използване на части от тротоари, свободни обществени площи и улични платна 

за строителни площадки, в която се регламентира реда за ползването на площи 

при ремонт и строителство, както и за заплащане на такси за ползването на 

такива площи. Това стимулира строителите и инвеститорите да почистват 
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строителната площадка и да изпълняват строителството срочно, което е от 

особено значение за курортно населено място като Велинград и и околните села.  

Община Септември 

В община Септември са приети следните наредби по приложение на ЗУТ: 

1/ Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на 

територията на Община Септември ; 

2/ Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти, елементи 

на градското обзавеждане и монументално-декоративни елементи на 

територията на Община Септември; 

3/ Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община 

Септември; 

4/ Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на 

незаконни строежи или части от тях  от Община Септември; 

5/ Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, 

заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на 

Община Септември /по чл. 195 , ал. 5 и чл. 57а , ал. 3 на Закона за устройство на 

територията – ЗУТ/ 

2/ ОБЛАСТ СМОЛЯН 

 

В община Смолян са приети следните наредби по приложение на ЗУТ: 

1/ НАРЕДБА №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени 

на услуги в Община Смолян  в частта касаеща събираните такси за 

административни услуги по ЗУТ 

 

2/ НАРЕДБА №13 за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на 

незаконни строежи или части от тях от Община Смолян 

 

3/ НАРЕДБА №16  за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл.56 

от ЗУТ, за рекламите, информационните и монументално – декоративни 

елементи и за рекламната дейност на територията на Община Смолян 
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4/ НАРЕДБА №17 за реда за принудително изпълнение на заповеди за 

премахване, ремонтиране, преобразуване, заздравяване, обезопасяване, 

хигиенизиране и естетизиране на строежи или части от тях от органите на 

Община Смолян. 

 

5/ НАРЕДБА №18 за управление на общинските пътища в Община Смолян 

 

В община Смолян няма данни някоя от наредбите, издавани по приложение на 

ЗУТ да е атакувана пред Административен съд. 

 

В община Златоград са приети следните наредби по приложение на ЗУТ: 

1/ Наредба 03 за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на 

рекламно- информационните и монументално-декоративни елементи, и за 

осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Златоград. в 

сила от 22.07.2017 г. 

 

2/Наредба 08 - за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги - в сила от 15.12.2018г., 01.01.2019 г. - в частта касаеща събираните такси 

за административни услуги по ЗУТ. 

 

3/ Наредба 13 - за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, 

заздравяване или премахване на строежи или части от тях, в сила от 01.02.2011. 

 

4/ Наредба 24 за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на 

незаконни строежи от четвърта, пета и шеста категория или на части от тях от 

община Златоград. 

 

5/ Наредба 15 - за управление на общинските пътища, в сила от 01.01.2009 г. 

 

6/ Наредба 20 за управление, стопанисване, и ползване на земите и горите от 

общинския поземлен фонд на територията на община Златоград 

 

В община Златоград само една от наредбите по приложение на ЗУТ е атакувана в 

съда от Прокурор при Окръжа Прокуратура. Административен съд - Смолян с 

Решение № 254/05.07.2017 г. по адм. дело № 181/2017 г., е отменил разпоредбите 

на чл. 8, т.1, чл. 9, чл. 19, чл. 23, ал.3 т.2 и т.3 в частта относно "нотариално 

заверен/и подпис/и", чл. 34, чл. 36, ал.3 т.2 и т.3, в частта относно "нотариално 
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заверен/и подпис/и" и чл. 38, ал.1, т.1 в частта "нотариално заверено", от 

Наредба № 3 за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на 

рекламно-информационните и монументално-декоративните елементи, и за 

осъществяване на рекламната дейност на територията на община Златоград, 

приета с решение № Ж306/09.09.2016г. по протокол № 17/09.09.2016г. на ОбС - 

Златоград, като незаконосъобразни. Протестът на прокуратурата е уважен 

изцяло. В мотивите си за отмяна съдът е счел, че оспорваните разпоредби са 

незаконосъобразни и следва да бъдат отменени, поради противоречието им с 

чл.56 и чл.57 ЗУТ. 

 

В община Мадан са приети следните наредби по приложение на ЗУТ: 

1/ Наредба № 9 За определяне и администриране на местите такси и цени на 

услуги за определяне и администриране на местите такси и цени на услуги. 

 

2/ Наредба № 10 за Принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, 

заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на 

Oбщина Mадан. 

 

3/ Наредба № 13 по чл. 55 и чл. 56, ал. 2 от ЗУТ за преместваемите обекти, за 

рекламните, информационните и декоративно-монументалните елементи и за 

рекламната дейност на територията на Община Мадан, Област Смолян. 

 

4/ Наредба №16 За принудителното изпълнение на заповеди за премахване на 

незаконни строежи или части от тях от община Мадан 

 

5/ Наредба № 17 За управление на общинските пътища на територията на 

община Мадан 

 

В община Мадан няма данни някоя от наредбите, издавани по приложение на 

ЗУТ да е атакувана пред Административен съд. 

 

3/ ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ 

 

I. В община Кърджали са приети следните наредби по приложение на ЗУТ: 

1/  Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги 

на територията на община Кърджали 

2/ Наредба за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от 

тях от органите на Община Кърджали 
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3/ Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на 

незаконни строежи от ІV до VІ категория или части от тях на територията на 

община Кърджали 

 

4/Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения и 

елементи на градското обзавеждане на територията на община Кърджали 

 

В община Кърджали няма данни някоя от наредбите, издавани по приложение на 

ЗУТ да е атакувана пред Административен съд. 

 

В община Крумовград са приети следните наредби по приложение на ЗУТ: 

 

1/ Наредба за управление на общинските пътища в община Крумовград 

 

2/ Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на 

територията на община Крумовград 

 

3/ Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги. 

 

4/ Наредба за управление на общинските пътища в община Крумовград. 

 

В община Крумовград няма данни някоя от наредбите, издавани по приложение 

на ЗУТ да е атакувана пред Административен съд, в частност разпоредбите 

касаещи събиране на такси за административни услуги по ЗУТ. 

 

 

В община Момчилград са приети следните наредби по приложение на ЗУТ: 

 

1/ Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на 

незаконни строежи от четвърта до шеста категория или части от тях на 

територията на община Момчилград 

   

2/ Наредба за реда и условията за поставяне на временни преместваеми обекти и 

елементи на градското обзавеждане на територията на община Момчилград 
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3/Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, 

заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на 

Община Момчилград 

 

4/ Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Момчилград 

 

5/Наредба за управления на общинските пътища на територията на Община 

Момчилград Решение № 133 от 28. 09. 2018 г. 

 

6/Наредба за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, 

свързани с разкопаване на територията на община Момчилград 

 

В община Момчилград няма данни някоя от наредбите, издавани по приложение 

на ЗУТ да е атакувана пред Административен съд. 

 

 

ОБЛАСТ ХАСКОВО 

 

В община Хасково са приети следните наредби по приложение на ЗУТ: 

1/ Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Хасково 

 

2/ Наредба за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване, 

хигиенизиране или премахване на строежи или части от тях на територията на 

Община Хасково 

 

3/ Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на 

незаконни строежи или части от тях от Община Хасково 

 

4/ Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи 

на градското обзавеждане на територията на Община Хасково 

 

5/ Наредба за управление на общинските пътища 

 

6/ Наредба за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, 

свързани с разкопаване 
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В община Хасково от горепосочените наредби е атакувана Наредба за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Хасково. Жалбоподателят е претендирал нищожност на 

оспорените текстове от наредбата, а именно: разпоредбите, предвиждащи 

заплащане на ежемесечни такси за разрешение за поставяне на рекламни 

елементи. Твърденията на последният са, че разпоредбата на чл.40, т.10а, т.11 и 

т.11а била постановена при липса на компетентност от страна на издателя на 

подзаконовия нормативен акт-Общински съвет Хасково. Съгласно чл.56 и чл.57 

от ЗУТ ОбС определял само реда за издаване на разрешенията за поставяне на 

рекламни елементи. ЗМСМА предвиждал възможност за този орган да издава 

такива разрешения при установени специфични условия и ограничителни 

режими. Нито един от двата закона обаче не давал възможност на ОбС да 

въвежда задължение за заплащане на ежемесечна такса, а било и недопустимо да 

се определят задължения за заплащане на такива такси за обекти, които не били 

общинска собственост. В мотивите си съдът е посочил, че компетентният орган 

не е направил никакво разграничение в чл.40, т.10а, т.11 и т.11а между 

разрешението за поставяне на РИЕ, като индивидуален административен акт по 

смисъла на чл.214 ЗУТ, във вр. с чл.21, ал.1 АПК, и техническата услуга, 

свързана с издаването на този административен акт. В свое Решение № 500 от 

13.12.2010г. по адм. дело №307, Административен съд Хасково е отменил чл.40, 

т.10а, т.11 и т.11а от Наредбата за определянето и администрирането на местни 

такси и цени на услуги на територията на Община Х., приети с Решение №636 от 

Протокол №39 от заседание на Общински съвет-Х., проведено на 22.12.2006г.. 

 

В община Димитровград са приети следните наредби по приложение на ЗУТ: 

 

1/ Наредба № 4  за реда и условията за поставяне на временни преместваеми 

обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на община 

Димировград (във връзка с чл. 56 от ЗУТ) . 

 

2/ Наредба № 7  за управление на общинските пътища 

 

3/Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени 

на услуги на територията на община Димитровград 

 

4/ Наредба № 19 за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, 

заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на 

община Димитровград (по чл. 196 ал.5 от ЗУТ) 
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5/ Наредба № 24 за реда и условията за извършване на строителни и монтажни 

работи, свързани с разкопаване 

 

6/ Наредба № 31 за управление на общинските горските територии в 

Димитровград. 

 

7/ Наредба № 36 за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на 

незаконни строежи или части от тях на територията на Община Димитровград 

 

Срещу Наредба № 4 за реда и условията за поставяне на временни 

преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на 

Община Димитровград /Наредбата/по протест на прокурора при Окръжна 

прокуратура – Хасково е било образувано адм. дело №404/2016 г. в 

Административен съд Хасково. При извършена проверка от страна на Прокурора 

било установено несъответствие на регламентираните в Наредбата правила- чл.4, 

ал.1 и ал.2 и  чл.17 с нормативната уредба от по-висок ранг – чл.56, ал.2 от 

Закона за устройството на територията /ЗУТ/. Органът на местно 

самоуправление – общински съвет Димитровград незаконосъобразно в 

противоречие с 56, ал.2, предл. първо от ЗУТ разширил изискванията за 

поставяне на преместваеми обекти. Правилото на чл.56 от ЗУТ било 

повелително и уреждало категорично, че схемата за разполагане на ВПС в имот 

общинска собственост се одобрявала само от главния архитект на общината, без 

да се изисква одобрение или съгласуване от друг орган, поради което 

общинският съвет не можел да надхвърли установените рамки. Съдът установил 

несъответствието им с нормативни актове от по-висока степен, протестираните 

разпоредби  на чл.4, ал.1 и ал.2, и чл.17 от Наредбата, поради което ги отменил. 

 

В община Минерални бани са приети следните наредби по приложение на 

ЗУТ: 

 

1/Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Минерални бани (посл. акуализация с Решение 

№ 83 от 15.02.2019 г. на Административен съд - Хасково) 

 

2/Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на 

незаконни строежи или части от тях от Община Минерални бани 
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3/ Наредба за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, 

свързани с разкопаване на територията на община Минерални бани ( посл. 

актуализация с Решение № 183 от 04.05.2016 г.) 

 

4/ Наредба за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти, 

рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи за търговски 

и други обслужващи дейности (посл. актуализация с Решение № 299 от 

15.09.2016 г.) 

 

5/Наредба за управление на горските територии - собственост на община 

Минерални бани 

 

6/Наредба за управление на общинската пътна мрежа и улици в община 

Минерални бани, посл. актуализация с Р-ние № 694/25.10.2017 г. на 

Административен съд гр. Хасково 

 

7/Наредба за условията и реда за принудителното изпълнение на заповедите по 

премахване на сгради, опасни за здравето и живота на гражданите в Община 

Минерални бани, последна актуализация с Решение № 345 от 12.06.2017 г. на 

Административен съд – Хасково 

 

Срещу Разпоредбата на чл.15 ал.1 от Наредбата за условията и реда за 

принудителното изпълнение на заповедите по премахване на сгради, опасни за 

здравето и живота на гражданите в Община Минерални бани е подадена жалба 

от Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“. Оспорва 

разпоредбата като нищожна, поради приемането ѝ при липса на компетентност 

на административния орган или евентуално като незаконосъобразна, поради 

противоречието ѝ с материално правни разпоредби на нормативен акт от по-

висока степен. 

Съдът е счел в Решение №345/12.06.2017г. по адм. д. № 299 по описа на съда за 

2017 г., че приемайки разпоредбата на чл.15 ал.1 от Наредбата,      общинският 

съвет е надхвърлил рамките на делегираната му компетентност. Мотивите на 

съда са следните: наредбата била приета на основание чл.196 ал.5 от ЗУТ. 

Делегираната на основание този текст компетентност на общинския съвет се 

отнасяла до определяне на реда за поправяне, заздравяване или премахване  на 

строежи, за които са издадени актовете, визирани в чл.195 ал.3 от ЗУТ, сред 

които и заповедите по чл.195 ал.5 от ЗУТ.  Предоставеното по силата на чл.196 

ал.5 от ЗУТ правомощие на общинския съвет да регламентира този ред в местна 
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наредба, не включвало правомощие по приемане на 

административнонаказателна разпоредба, определяща наказание за физическо 

лице - собственик на строеж или поземлен имот, неизпълнил заповед по чл. 195 

ал.5 от ЗУТ и създалата се непосредствена опасност за здравето и живота на 

други лица. Санкциониране на физически лица за такова нарушение било 

предвидено в чл.232 ал.6 от ЗУТ, поради което не се касаело за неуредени със 

закон обществени отношения. С текста на чл.15 ал.1 от Наредбата, 

компетентността на общинския съвет излизала от рамката на чл.196 ал.5 от ЗУТ 

и навлизала в сферата на административно наказване за нарушение, чието 

санкциониране чрез налагане на глоба е уредено в закон. 

 

Обобщение на нормотворчеството на общините в Южен централен район по 

приложение на ЗУТ: 

1/ ЗУТ е подробен закон уреждащ всички процедури свързани със 

строителството в страната. Често издаваните общински наредби по приложение 

на ЗУТ представляват директно преписване на закона и липсват текстове, които 

да индивидуализират законовия ред в рамките на отделните общини. В 

обжалваната съдебна практика по оспорване на ИАА не беше срещнато 

позоваване на подзаконови нормативни актове – наредби на общински съвет. 

Процедурите и издаваните заповеди, разрешителни, одобрявания са по директно 

приложение на ЗУТ. Считам, че от ЗУТ трябва да отпаднат разпоредбите 

задължаващи общините да издават наредби.; 

2/ В издадените наредби се четат текстове, които не отговарят на актуализирания 

вариант на ЗУТ. Честите промени в закона затрудняват общините да ги 

отразяват своевременно. Така се получава противоречие между законовия и 

подзаконовия нормативен акт и обезсмисля действието на съответната наредба; 

3/ В наредбите са вписани и разпоредби, с които се превишават правомощията 

на административните органи спрямо определените им такива по закон.  

В обобщение – приетите наредби по приложение на ЗУТ често утежняват 

процедурите и се намират в противоречие със ЗУТ и с други закони като ЗОС, 

ЗДвП, ЗГ и други. Трябва да се преразгледа тяхното място в действащото 
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законодателство, защото те не са израз на местно самоуправление, а утежняват 

приложението на правилата в областта на строителството.  


