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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

     

    1.1 Актуалност на проблема 

            В българската архитектурно-строителната колегия е налице дискусия относно 

негативното влияние на действащото законодателство по устройство на територията и 

свързаните с него подзаконови нормативни актове, регулиращи инвестиционното проектиране 

и строителството в страната. Действащият Закон за устройство на територията (ЗУТ) търпи 

постоянни частични промени. Обективно и всеобщо е схващането, че действащата нормативна 

уредба, регламентираща материята, забавя процеса по реализиране на инвестиционната 

инициатива посредством произтичащите от нея многобройни съгласувателни, регистрационни, 

лицензионни  и разрешителни режими с много на брой ангажирани институции и участници в 

инвестиционния процес. Значителния брой свързани нормативни актове и възможността за 

прилагане на законовите разпоредби по различен начин от прилагащите органи на местно ниво, 

чрез приемане на наредби и тълкуване затрудняват проектантския процес и превръщат почти 

всяка проектантска задача в казус по отношение на нормативните изисквания и тяхното 

прилагане.  

            Потвърждение на тезата, че законодателството не регламентира достатъчно добре 

материята по устройство на територията, проектиране и строителство е физическият резултат – 

градската среда, която обитаваме. Големите българските градове се разрастват хаотично, 

задъхват се от постоянно нарастващото население, новите градски територии не се планират с 

достатъчно внимание и се превръщат в зони, предоставящи незадоволително качество на 

обитаване. В почти всички градове в страната инфраструктурата е слабо развита и занемарена, 

градската среда е зле поддържана, голяма част от сградният фонд е остарял и амортизиран, като 

е налице и огромно визуално замърсяване на градската среда.  

            Темата заслужава внимание, тъй като всеки план в сферата на устройственото планиране 

и проект в сферата на инвестиционното проектиране са в пряка зависимост от 

законодателството. Нормативната уредба, регулираща устройството на територията и 

строителството трябва освен да създава издържани юридически конструкции, да държи сметка 

и за реалното физическо измерение на заложените разпоредби. 

            Образът на българските градове е трудно да бъде определен като хармоничен и основната 

причина за това може се търси в законовите разпоредби и тяхното прилагане. Значителна част 

от новостроящите се сгради е с противоречив архитектурен образ, който е пряка функция от 

конкретни нормативни разпоредби и градоустройствени предпоставки. 

            Настоящият труд не претендира за юридическа изчерпателност по поставените въпроси 

и направените изследвания. Проблематиката се разглежда в друга плоскост – влиянието на 

законодателството върху крайния продукт на устройственото планиране и инвестиционното 

проектиране – градските планове и сградите, които формират цялостния образ на градската 

среда. 

 

 

    1.2 Цел и задачи 

 

          1.2.1 Цел 

            Да се докаже зависимостта между нормативните изисквания и постигнатия архитектурен 

образ, чрез изграждането на взаимовръзката „нормативна уредба → устройствен план → 

сграда → градски образ“. 

            Да се дадат насоки за институционализиране на дефинираната взаимовръзка. 

 

 

          1.2.2 Задачи 

            От така формулираната цел произтичат следните задачи: 
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 Да се проследи възникването на строителните регулации; 

 Да се систематизират и анализират строителните закони в Третата българска 

държава; 

 Да се систематизират и анализират градоустройствените планове на най–големия 

български град – столицата София; 

 Да се анализира характерно за българските градове застрояване като се обвърже 

архитектурния образ на сградите със законовите ; 

 Да се направи кратко сравнение между действащото българското строително 

законодателство и законодателството в други държави; 

 Да се изведат насоки за институционализиране на взаимовръзката „нормативна 

уредба → устройствен план → сграда → градски образ“; 

 

 

    1.3 Методи на изследване 

            Настоящото научно изследване е приложно и внедрителско. Насочено е към практически 

проблеми на физическата архитектурна среда, които са резултат от теоретични постановки 

залегнали в законодателството. Приложени са емпирични и теоретични методи за научно 

изследване:  

 анализ и синтез;  

 сравнение и обобщение;  

 абстрахиране и конкретизиране;  

 индукция и дедукция; 

 

 

    1.4 Обхват 

            В обхвата на настоящото изследване ще бъде анализирана същността на строителните 

регулации и ще бъдат проследени историческите им корени и основните причини за 

възникването им, тъй като исторически погледнато сгради съществуват отпреди въвеждането на 

регулации за тяхното строене. Изследването ще протече като проучване на съществуващата 

градска среда и условията на историческото време, в която тя е изградена. Ще бъде направен 

сравнителен анализ между законодателството в Република България действащо до приемането 

на настоящия ЗУТ и самия него, както и на резултатите, постигнати в градската среда и 

сградостроителството в условията на различни регулации в Третата българска държава. Ще бъде 

направен сравнителен анализ между подхода за регулиране на устройственото планиране и 

строителството в Република България и в други държави по света. Ще се анализират и изследват 

симптоматични примери, които нагледно да илюстрират основните проблеми на градската 

среда, обитаването и облика на сградите и населените места в България, като функция на 

действащото законодателство, регулиращо устройственото планиране, инвестиционното 

проектиране и строителния процес.              

            Действащият закон в Република България, регулиращ устройството на територията, 

инвестиционното проектиране и строителството е ЗУТ, който е в сила от 2001 г. Физическото 

измерение на сградите и градската среда, както и постигането на здравословна среда за 

обитаване са пряко зависими от залегналите в ЗУТ и поднормативните актове към него 

ограничения за обемно-пространственото образуване на сградите, както и от законовите 

предпоставки, касаещи устройственото планиране. Голяма част от нормативните текстове не са 

добре премислени, конкретизирани, обосновани и не отговарят на архитектурната и 

градоустройствена теория.  

            Законът обхваща устройственото планиране, инвестиционното проектиране и 

строителния процес в рамките на един закон, което обвързва неговото прилагане с множество 

други закони и поднормативни актове. ЗУТ си поставя за цел регламентирането на обществените 
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отношения и разнопосочните интереси на множеството на брой участници в инвестиционния 

процес и като следствие генерира огромен брой административни актове. 

            Административната структура прилагаща закона в сферата на устройственото планиране 

и инвестиционното проектиране е неефективна – с недостатъчен административен и експертен 

капацитет, което в комбинация с усложненото законодателство води до затрудняване и забавяне 

на строително-инвестиционния процес. Осъществява се слаб и неефективен контрол по 

прилагането на закона при строителство на сградите и по време на техния експлоатационен 

живот, което е сред основните фактори, влияещи негативно на образа на сградите, градската 

среда съответно качеството на живот. 

            Действащото законодателство в България, регламентиращо материята е основен фактор 

за затрудненията в строително-инвестиционния процес и незадоволителната среда, която 

обитаваме. На лице е необходимост от преосмисляне и замяна на нормативната уредба, 

регулираща устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството. 

Теоретично са възможни няколко основни варианта:  

1. Път на тежки и задълбочени промени в съществуващата нормативна уредба;  

2. Взаимстване на законова рамка от държава с работеща система и добри резултати в 

устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството. 

3. Разработване и приемане на изцяло ново законодателство с различна структура, което да 

регламентира материята съобразно местните особености, нов подход за неговото 

прилагане чрез администрация с нова структура и ефективен контрол.  

            Трябва да бъдат дефинирани основните проблеми на законодателството, влияещи 

неблагоприятно върху архитектурата на сградите съответно на целия градски образ. На лице е 

необходимост да бъдат предложени конкретни законодателни мерки, гарантиращи постигането 

на здравословна жизнена среда при изграждането на населените места в Република България. 

Регулациите трябва да имат положителен ефект в развитието и живота на населението, като 

осигурят здравословен и достоен начин на живот. Не е морално жилищата да се разглеждат 

единствено като стока, тъй като те имат пряко влияние върху качеството на живот на нацията. 

Общественият интерес и здравето на българския народ трябва винаги да бъдат над частния 

интерес и стремежа към спекула и печалба, без мисъл за комфорта и здравето на хората. 

 

 

    1.5 Литературен обзор 

            Темата на дисертационния труд се дискутира широко чрез обсъждания в 

професионалните колегии и провеждане на кръгли маси с участието на представители на 

професионалните организации на специалистите, ангажирани в процеса на устройствено 

планиране, инвестиционно проектиране и строителство, както и на представители на 

законодателната власт.  

            От направеното проучване относно достигнатите знания и постижения по основния 

проблем на дисертационния труд може да се обобщи, че въпреки актуалността на темата на 

труда, научни изследвания в тази посока не са правени в нашата страна през последните години. 

Повечето публикувани анализи и изследвания на нормативната уредба са от чисто юридически 

характер и изследват правните конструкции на разпоредбите. Направено е скорошно подробно 

изследване на актуалната нормативна уредба по устройство на територията, което представя 

оценка на въздействието на регулациите в ЗУТ без да засяга темата за физическите резултати в 

градската среда, следствие от нормативните изисквания. 

            През 2011 г. Националния център за териториално развитие (НЦТР) ЕАД, издаде доклад 

със заглавие „Оценка на въздействието на регулациите в закона за устройство на 

територията“. Крайната цел на доклада е да даде отговор на въпроса: Има ли нужда от 

разработването и приемането на нов закон, регулиращ процеса на устройствено планиране, 

инвестиционно проектиране и строителство? В крайна сметка след изготвения анализ, 

заключението от доклада е, че на този етап не е необходимо приемане на нов закон, тъй като 
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това би дестабилизирало сектора. Като заключение се предлагат възможни решения за 

оптимизиране на регулационните режими на закона, произтичащите от него процедури и мерки 

за подобряване на административната работа по прилагане на закона с цел облекчаване на 

процедурите и подобряване на ефективността. 

            Докладът е изготвен десет години след влизането в сила на ЗУТ. Посочените заключения 

на доклада не могат да бъдат определени като убедителни с оглед на количеството дефинирани 

проблеми от различно естество относно регулациите и тяхното прилагане. В  подкрепа на това 

твърдение трябва да се отбележи, че към есента на 2021 г. по инициатива на Камарата на 

архитектите в България (КАБ) се разработва предложение за нов закон, регулиращ материята. 

Разработката се очаква да бъде готова до края на 2021 г. и да бъде представена на вниманието 

на МРРБ. 

             Посоченият доклад, издаден от НЦТР си поставя за цел да даде оценка на въздействието 

на регулациите от юридически характер. Не се засягат въпросите, които си поставя настоящия 

дисертационен труд, а именно прякото влияние на нормативните разпоредби в изграждането на 

заобикалящата ни физическа среда. Въпреки това е една добра основа за провеждане на 

настоящото изследване. 

            Единственото издание, занимаващо се с директното измерение на нормативните 

разпоредби във физическата среда е „Графики към ЗУТ и Наредба 7“. Книгата представя 

графично нормативните текстове от закона и наредбата, влияещи пряко на обемно-

пространственото изграждане на сградите и архитектурния им образ. Представени са вариантни 

решения на съответните законови разпоредби, които не се дефинирани недвусмислено. Книгата 

не съдържа съществено текстово изложение, а описания към графичните фигури и кратки 

коментари. Не се предлага конкретна хипотеза, а по-скоро се извършва критичен анализ на 

законовите разпоредби и тяхното физическо отражение. В коментарите към графиките се 

изказват и предложения за евентуално подобряване на преките резултати от някои нормативни 

постановки.  

            Посочената книга не предлага на публиката научно изследване, а по-скоро предлага 

авторско тълкуване на нормативната уредба, чрез графично изразяване. Представянето на 

вариантни решения относно една и съща законова разпоредба илюстрира по добър начин 

липсата на  категоричност, точни и недвусмислени дефиниции в действащата нормативна 

уредба. Книгата е с приложна насоченост и показва острата необходимост от изработване и 

приемане на графични приложения към ЗУТ и Наредба №7 за ПНУОВТУЗ. Безспорно тази книга 

се доближава най-много до темата на дисертационния труд по смисъл. 

            Липсата на задълбочено изследване на прякото влияние на нормативните разпоредби, 

върху изграждането на образа на българските градове прави темата на дисертационния труд 

актуална и създава необходимост от провеждането на настоящото изследване. На поставените 

изследователски въпроси не е даден изчерпателен отговор и не са формулирани изводи, 

заключения и препоръки. 

 

 

    1.6 Основни понятия 

 „строително законодателство“ 

            Строителният закон е набор от правила, които определят изискванията към 

устройственото планиране, проектирането и изграждането на строителните обекти. В 

настоящата разработка под „строително законодателство“ ще се разбира цялата нормативна 

уредба, регулираща: устройственото планиране, инвестиционното проектиране, строителството, 

контрола по строителство – закони, наредби, правилници, приложения.  

 „образ на българските градове“ 

            В дисертационния труд в понятието „образ на българските градове“ се влага смисъла на 

общия визуален архитектурен образ на българските градове, изграден от архитектурната форма 

на единичните сгради. От своя страна отделните сгради се възприемат като съставни единици с 
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пряко влияние върху общия градски образ и го формират чрез възприетото обемно-

пространствено решение и характерни архитектурни особености, които притежават. 

 

 

    1.7 Използвани съкращения 

АГКК – Агенция по геодезия картография и кадастър 

АПК – Административнопроцесуален кодекс 

БИАД – Българско инженерно архитектурно дружество 

ЗБНМ – Закон за благоустройство на населените места 

ЗМСМА – Закон за местното самоуправление и местната администрация 

ЗП – Застроена площ 

ЗПИНМ – Закон за планове изграждане на населените места 

ЗТСУ – Закон за териториално и селищно устройство 

ЗУТ – Закон за устройство на територията 

КАБ – Камара на архитектите в България 

Кинт – Коефициент на интензивност на застрояване 

МРРБ – Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

НСИ – Национален статистически институт 

НЦТР – Национален център за териториално развитие 

ОВК – Отопление, вентилация и климатизация 

ВиК – Водоснабдяване и канализация 

ОЕСУТ – Общински експертен съвет по устройство на територията 

ОУП – Общ устройствен план 

ПИ – Поземлен имот 

Пл – Плътност на застрояване 

ПНТСУ – Правила и норми по териториално и селищно устройство 

ПНУОВТУЗ – Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и 

устройствени зони 

ПНУТ – Правила и норми за устройство на територията 

ППЗТСУ – Правилник за прилагане на закона за териториално и селищно устройство 

ПР – План за регулация 

ПУП – Подробен устройствен план 

ПУП–ПР – Подробен план – план за регулация и застрояване 

РЗП – Разгъната застроена площ 

РУП – Работен устройствен план 

УПИ – Урегулиран поземлен имот 

 

BauG – Appenzell Innerhoden Baugesetz 

BauV – Verordnund zum Baugesetz  

RPG – Bundesgesetz über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz) 

RPV – Raumplanungsverordnung 
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2. ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД 

     

    2.1 Същност на строителното законодателство 

            Архитектурно-строителната практика има значително влияние в живота на хората и 

пряко определя качеството му. За почти всяка дейност развивана от хората, както и за нуждите 

на тяхното местообитание са необходими постройки и сгради. 

            Какво представляват строителните закони, каква е тяхната цел и предназначение? 

Строителният закон е набор от правила, които определят изискванията към проектирането и 

изграждането на строителните обекти. Сградите трябва да бъдат планирани, проектирани и 

изграждани като се спазват съответните закони и подзаконови нормативни актове, както и 

приетите стандарти (ако са посочени такива).  

 

1.2 Античност 

            Първите доказателства за развитието на човешкия вид са свързани с откриване на 

жилища, които по същност са усвоени природни дадености като пещери и скални образувания. 

С развитието на обществото дейностите на хората се увеличават и възниква нуждата от сгради 

и постройки за цели различни от подслон за живот. С напредването на цивилизацията и 

последващото развитие на обществото се създават и първите селищни устройствени планове. 

Планирането на селищата е генерален застроителен и инфраструктурен план, който може да се 

разглежда като вид регулация в бъдещото развитие на дадената територия.  

            Има данни, че първите писани строителни закони датират около 2000 г. пр. Хр. и са 

приети от Вавилонския владетел Хамураби в Месопотамия. Кодексът на Хамураби е сред най-

старите преводими писания. Състои се от 282 закона, повечето от които касаят наказанието. 

Кодексът включва и най-ранните известни строителни закони, предназначени да гарантират, че 

строителите ще създават безопасни домове.  

            Може да бъде направ извода, че до създаването на първия известен ни закон регулиращ 

строителството се е стигнало, за да се гарантира сигурността на обитателите на постройките и 

сградите. В исторически план по цял цвят и във всяка историческа епоха драстични 

нововъведения и допълнителни изисквания в строителните закони са въвеждани с трупането на 

опит.  

 

 

    2.3 Ново време 

            През средновековието в Европа съществуват строителни закони, които са прилагани и в 

колониите на Европейските държави. Един от добрите примери, който може да бъде анализиран 

са Законите на Индиите (от англ. The laws of the Indies; от исп. Leyes de las Indias). 

Представлява набор от закони, издадени от Испанската корона за развитие на колониите на 

Испанската Империя, предимно в Америка. Те са регулирали социалните, политическите, 

религиозните и икономическите аспекти на живота в колониалните територии. [56] 

            Законът дава генерални концепции и схеми за градско планиране без да поставя 

конкретни изисквания към сградостроителството. Градското планиране и изискванията към 

създаването на нови градове са стриктно описани в закона с конкретни изисквания към избора 

на географско местоположение, съобразяването с приетите естетически и градоустройствени 

норми и други. В законовите разпоредби се определят критериите за избор на благоприятно 

местоположение за разполагане на бъдещия град, размери за двата основни вида градски 

парцели и препоръчителни размери за главния площад. Относно градските улици се посочват 

принципи за оразмеряване, но не и конкретни размери. Дават се ясни принципи за определяне 

на местоположението на обществените сгради, църквите, болниците и жилищните сгради. 

Определени са примерни размери за главния площад и приемливи пропорции за неговото 

оразмеряване, както и принципите, които да се приложат при предвиждането на главната улична 

мрежа, съобразно географските посоки и благоприятните ветрове на конкретното място.  
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            В развитие на строителните регулации оказват влияние големи събития като големият 

пожар в Лондон от 1666 г., пожарът в Чикаго от 1871 г., големият пожар в Балтимор от 1904 г., 

земетресението в Сан Франциско от 1906 г. и други. Тези събития водят до равносметка и 

въвеждане на правила и регулации за пожарна безопасност при проектирането и изпълнението 

на сградите и повишени изисквания към конструкциите. 

 

 

    2.4 Съвремие 

            През 1865 г. Ню Орлиънс е първият град, който приема закон, изискващ инспекция на 

обществените места. Джордж Вашингтон и Томас Джеферсън насърчават разработването на 

строителни разпоредби, за да помогнат за осигуряването на минимални стандарти, които да 

гарантират здравето и безопасността на обитателите на сградите. Към 1862 г. изискванията 

започват да стават все по-необходими и около 1880 г. следват водопроводните разпоредби, а до 

1883 г. в САЩ се появяват разпоредби за подемници и асансьори. Методологията на 

строителството използва концепцията за „носеща стена“, съставена от материали, използвани от 

началото на писаната история, но с изобретението на портландцимент от Джоузеф Аспдин в края 

на XIX век става възможна стоманобетонната конструкция. Скелетната стоманена рамка се 

появява през 1880-те години и революционизира отношението ни към високите сгради.  

            Един от първите примери за подобен строителен кодекс е споменатият вече Uniform 

Building Code (от англ. Единен строителен кодекс), който е публикуван за първи път през 1927г. 

в САЩ. Преработки на изданието са публикувани до 1997г., след което през 2000г. той е заменен 

от International Building Code (от англ. Международен строителен кодекс), разработен от 

International Code Council (ICC) (от англ. Международен съвет за кодекси). Той е приет за 

използване като стандартен кодекс от повечето юрисдикции в САЩ. Международният 

строителен кодекс прилаган в САЩ, обхваща широк спектър от строителни дейности и 

инсталации в сградостроителството. 

 

 

    2.5 Благоустройственото дело в България преди Освобождението от турско владичество 

            За да се създаде представа за контекста, в който държавата започва да регламентира 

строителството след Освобождението, трябва да бъдат разгледани накратко правилата за 

благоустройство до 1878 г. и техният ефект върху градоустройството и строителството на 

сгради. 

            В периода 1396-1878 г. разрастването и застрояването на населените места по 

българските земи не се регулира със закон, съответно не се прилагат градоустройствените 

принципи, характерни за европейските държави в същото историческо време. През 

средновековието в Европа съществуват строителни закони. Колониалните градове се създават 

по общи градоустройствени и строителни правила. По българските земи по никакъв законов 

начин не се поставят изисквания за градско планиране и осигуряване на безопасност и хигиена 

при строежите. Всичко се изгражда от местни майстори – най-често самоуки. Обществени и 

занаятчийски сгради почти не се строят от българите – те се правят за нуждите на турската 

администрация и войска, за религиозни нужди и затвори.        

            При сравнение с развитието на държавите от западна Европа, може да се твърди, че 

благоустройството и строителството в България до Освобождението се характеризират с 

архаични похвати, липса на планиране и конкретни изисквания към градската среда, каквито 

могат да бъдат открити в анализирания The laws of the Indies. Важно е да се отбележи, че в The 

laws of the Indies са дадени изисквания за създаване на нови населени места, въпреки това всички 

похвати са напълно приложими при развитието и планирането на нови територии в 

съществуващи селищни образувания. Формирането на принципна методика за устройствено 

планиране и строителство под формата на закон гарантира създаването на населени места, 
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съобразени с теорията на градоустройството, добрата практика и създаването на предвидим и 

прегледен градски образ. 

 

 

 

3. АНАЛИЗ НА СТРОИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО  

    В ТРЕТАТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА 

     

    3.1 Същност и общи сведения 

            Трета българска държава е исторически термин, с който се отбелязва третият етап на 

българската държавност, който започва след подписването на Санстефанския мирен договор на 

3 март 1878 г. и продължава до ден днешен. 

            За 143 години в периода от 1878 до 2021 г. в България са действали един правилник и 

четири закона, уреждащи строителството и устройството на територията на страната, от които 

последният е действащ. Характерна особеност на българското законодателство е, че и двата 

основни процеса – устройство на територията и строителство са регламентирани от един общ 

закон. 

            Цялата нормативна уредба в Третата българска държава, регулираща материята е 

допълвана и променяна многократно, факт, който може да бъде обяснен с честите промени в 

държавното управление през разглеждания исторически период, с липсата на традиция и 

достатъчно квалифицирани кадри при създаването на първите закони, които да спомогнат за 

създаване на обхватен и прецизен закон. Всеки нов закон се базира на предходния като го 

допълва и усъвършенства. Основно предимство на този похват на законотворчество е 

приемствеността – допълване на законовите текстове без промени на основната парадигма. 

Съществен недостатък се явява наслояването на вече дефинирани, но нерешени проблеми на 

законови постановки, както и на проблеми с практическо измерение, водещи своето начало от 

формулировката на нормативните текстове. Регулярните допълнения и честите промени във 

формулировките и разпоредбите, без изготвен обстоен анализ, не винаги изпълняват 

поставените цели, тъй като са частични и изместват фокуса на законовите текстове от 

първоначалния замисъл, нарушавайки, както връзките между отделните разпоредби на самия 

закон, така и кореспонденцията с обвързаните нормативни актове. 

            Този процес води след себе си съществени последици за градското планиране и 

строителство като видимият резултат е архитектурния облик на сградите, съответно цялостния 

образ на българските градове. Градоустройствените планове се създават с дългосрочна 

перспектива и всяко съществено изменение на законовата рамка в тази сфера е пречка за 

планираното развитие на територията на страната. Честата промяна на нормативните изисквания 

към обемно-пространственото решение на сградите води след себе си хаотичен градски силует 

и сгради с характерни архитектурни особености, които лесно могат да бъдат квалифицирани към 

определен исторически период. Със сигурност, законите, касаещи строителството трябва да 

бъдат актуализирани към съвременните изисквания и нужди на обществото, но промените 

трябва да бъдат на база задълбочен анализ и широко експертно мнение. Закон с толкова важно 

обществено значение и въздействие върху средата за обитаване трябва да бъде съставян 

прецизно и далновидно, с дългосрочна перспектива, за свеждане до минимум на възможни 

промени във времето. 

Строителните правила и закони могат да се систематизират според периода на тяхното 

действие в Третата българска държава по следния начин: 

1. Правила за строене частни здания в градовете на Българското княжество 1881-1897 г. 

2. Закон за благоустройство на населените места в Царство България 1897-1949 г. 

3. Закон за планово изграждане на населените места 1949 г.-1973 г. 

4. Закон за териториално и селищно устройство 1973 г.-2001 г. 

5. Закон за устройство на територията – от 2001 г. (действащ) 
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    3.2 Правила за строене частни здания в градовете на Българското княжество 

            „Правила за строене частни здания в градовете на Българското княжество“ е 

нормативен акт, който е първата стъпка в съвременното градско планиране и развитие на 

българските градове. До приемането на „Закона за благоустройството на населените места“ 

през 1897 г., държавата води ограничена политика относно строителството и благоустройството, 

която е насочена към градовете в страната. 

            В една млада държава с наследено вековно хаотично и непланирано градско развитие, 

въвеждането на правила за строителство е логичен и необходим ход. Въпреки липсата на 

квалифицирани и образовани кадри, за кратък период от време са поставени точни и ясни 

правила в малък обем, които са съставени с мисъл за създаване на благоприятна градска среда. 

Законът е опростен и лесен за прилагане, което спомага нуждата от бързо развитие на градовете 

в страната. Действащият към днешна дата ЗУТ, регламентира по-обхватна материя и фокусът на 

закона е изместен. Прилагането му е по-трудно поради широкия обхват, непрецизираните 

текстове, многобройните свързани нормативни и поднормативни актове и тромавата 

администрация. 

            В същото време, при сравнение със законодателството от предходно историческо време 

в развитите европейски държави, „Правила за строене частни здания в градовете на 

Българското княжество“ прави впечатление на непълен нормативен акт, определящ базови 

регулации за устройство и строителство на градовете. Това се дължи на необходимостта от бързо 

въвеждане на регулации в сферата на строителството в новата държава, докато се разработи и 

приеме пълен закон, което се случва през 1897 г. 

            С оглед на опростения вид и малкия обем на „Правила за строене частни здания в 

градовете на Българското Княжество“, спрямо съвременния ЗУТ, нормативният документ 

изглежда архаичен. Въпреки това от сравненията направени в анализа се виждат някои удачни 

нормативни изисквания, които са отпаднали или занижени в днешно време, което пряко 

рефлектира в незадоволителната среда за обитаване на съвременните български градове. Удачно 

е законовите постановки да се развиват и изискванията към създаване на добра градска среда да 

се завишават. 

            В заключение може да се обобщи, че „Правила за строене частни здания в градовете на 

Българското княжество“ засяга основните въпроси за териториално устройство и застрояване 

на градовете в страната на базово ниво, без да навлиза в подробности и обстоятелствени 

дефиниции. Поставят се конкретни изисквания и правила за изработка на регулационни планове, 

правила за постигане на естетическа, но същевременно еднообразна градска среда при 

проектирането на отделните нови сгради. Дадени са първите конструктивни и противопожарни 

изисквания за безопасност в съвременната българска нормативна уредба. Урежда се начинът за 

разрешаване на строителството и контролът върху изграждането на сградите. Отделно стои 

въпросът за държавния ресурс, ангажиран с прилагането и контрола по спазването на 

нормативите, който е недостатъчен, но безспорно е предприета голяма стъпка към създаването 

на планирани градове със съвременно градоустройство, в контекста на световната практика в 

същото историческо време. 

 

 

    3.3 Закон за благоустройство на населените места в Царство България от 1897 г. 

            „Закон за благоустройство на населените места в Царство България”[6]  (ЗБНМЦБ) е 

разработен по модерен за времето си проевропейски образец и отменя предходните „Правила за 

строене частни здания в градовете на Българското княжество“ от 1881 г. Законът е 

систематично подреден и обхватът му е по-голям спрямо предходните действащи норми. С 

всичките си редакции той действа 52 години в периода 1897-1949 г. до неговото отменяне от 

„Закон за планово изграждане на населените места“. Това е най-дълго прилаганият закон, 

регулиращ устройството на територията и строителството в Третата българска държава.  
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            Фиг. 2 и фиг. 4. представят примери за застрояване в условията на законодателството, 

действало в Царство България, които са от ядрото на град София. На представените изображения 

се наблюдава доброто оформяне на уличните силуети, посредством застрояване с еднакъв 

характер и височина като в много от случаите дори корнизите на сградите съвпадат. Сградите 

имат семпъл вид и ясно личат въведените ограничения относно заеманото място от еркери и 

балкони във фасадите. Покривите на сградите са стандартни и над корниза не се наблюдават 

нехарактерни решения – в тази епоха все още не са въведени нормативните изисквания, 

обвързващи височината на сградата с измерване до корниз, стреха и било и изключенията за 

различни архитектурни елементи.  

 

 
Фиг. 2. Сключено застрояване, изпълнено в условията на законите в Царство България –  

гр. София, бул. Патриарх Евтимий 

 

            Въпреки наличието на правила и закони, изключително важен е процесът по прилагане 

на закона и стриктен контрол на локално и регионално ниво. За тази цел институциите, 

ангажирани с неговото прилагане трябва да разполагат с добре подготвени и мотивирани кадри, 

които да вършат работата си с особено внимание и висока ангажираност. За съжаление, в 

първите години след Освобождението в България не се подготвят компетентни кадри. Всички 

специалисти с техническо образование са завършили извън страната и са малко на брой, което 

затруднява процеса по контрол и стриктното прилагане на законовите разпоредби. 

            Тук може да се отбележи основният проблем на нашето време – наличие на голям брой 

закони, наредби, норми, правила и стандарти свързани с устройственото планиране и 

строителството, и слабият контрол по тяхното прилагане в реализацията на инвестиционните 

проекти. При фаза проектиране, контролът от администрацията е завишен и документално 

проектите са изрядни. За сметка на това държавният контрол при реализацията на одобрените 

проекти е слаб и неефективен. Незадоволителен контрол се прилага и към незаконното 
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строителство. Контролът на строежите е съществен проблем, чието пряко отражение влияе на 

изграждането на облика на българските градове. Голяма част от проблемите в сферата на 

устройственото планиране и строителството в България, които са актуални и днес, са 

дефинирани преди повече от век. [20] Липсата на приемственост, политическа и управленска 

воля, липсата на задълбочен анализ и дългосрочна стратегия са в основата на трайно 

задълбочаване на едни и същи проблеми с години. Друг съществен фактор, който влияе 

неблагоприятно е културата, психологията и манталитета на българина, който е индивидуалист. 

До голяма степен обществото в България не показва достатъчна ангажираност към социалните 

проблеми, както и желание за градивна позиция и активно участие в дейности, свързани с 

общественото развитие и просперитет. Този въпрос има и икономически аспект, чието пряко 

отражение е занемареното състояние на много сгради поради липсата на ресурс на 

собствениците за тяхната поддръжка. 

 

 
Фиг. 4. Сключено застрояване, изпълнено в условията на законите в Царство България –  

гр. София, бул. Витоша 

 

Първият „Закон за благоустройство на населените места“ представлява доста обобщен 

закон,  дефиниращ и регулиращ устройството на територията и застрояването на строителните 

парцели. Законът от 1941 г. съществено се различава от първоначално разгледания закон от 1911 

г., както по обем, така и по съдържание като е съществено допълнен и развит в положителна 

посока. 

 

    3.4 Закон за благоустройство на населените места от 1941 г. 

            Законът за благоустройството на населените места е логична и правилна стъпка към 

устойчивото развитие на територията на България. В първоначалния си вид той поставя 

основните изисквания за териториално развитие и строителство. През годините на своето 
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действие претърпява редица промени и допълнения за по-точно дефиниране на поставените 

въпроси, като основна цел е постигането на хигиенична, здравословна и естетически издържана 

среда за обитаване, засягаща както устройственото планиране, така и сградостроителството. В 

законът ясно е поставен общественият интерес над частния. Поставени са конкретни изисквания, 

гарантиращи комфорта и здравето на обитателите на частните сгради. Някои от законовите  

постановките могат да бъдат определени като архаични, спрямо днешните разбирания, докато 

други могат да намерят отново своето място в нормативната уредба, регулираща устройственото 

планиране и строителството.  

            Последната редакция на закона от 1941 г. не е повлияна от Атинската харта, която се 

превръща в манифест на модерното градоустройство, който определя за дълго време посоката 

на градоустройствената теория, тъй като решенията на конгреса са публикувани през 1943 г. – 

десет години след неговото провеждане и две години след приемането на новия вид на 

българския закон. В тази връзка, законът изглежда не изцяло актуален за контекста на своето 

време.  В законът не залягат постановки за многоструктурно градско зониране. Като пример 

може да бъде взет планът на град София, който не е комплексен и не е изработван с дългосрочна 

перспектива – в периода 1879–1941 г. са одобрявани седем общи градоустройствени плана. 

Градските планове до този момент не дават зониране по функция, застроителен план и зони с 

далечна перспектива за развитие. 

            При сравнение на Закона за благоустройството на населените места, с действащата 

днес нормативна уредба, може да бъде проследено възникването и развитието на някои законови 

положения, които присъстват и в действащите днес разпоредби. Сравнен със съвременните 

тенденции за развитие на градовете в закона липсва конкретизация на редица теоретични и 

практически въпроси, касаещи градоустройството, архитектурното проектиране, 

строителството и изграждането на градската среда – нормативният акт регулира материята на 

базово ниво, спрямо обемa и съдържанието на регулациите в днешно време. 

 

    3.5 Закон за планово изграждане на населените места от 1947 г. 

            С влизането в сила на Закон за планово изграждане на населените места (ЗПИНМ) [7] 

обемът на нормативната уредба, регулираща устройството на територията нараства значително. 

При съпоставка с предходния действащ закон може да бъде направен извода, че фокусът на 

закона е изместен и структурата му е изменена основно. По тази причина конкретните 

разпоредби се дават в множество свързани поднормативни актове – наредби, правилници и 

заповеди. Съществен документ е и Правилника за планово изграждане на населените места. 

Издаването на правилник за прилагане на закона е значителна стъпка с положително влияние 

относно прилагането на закона, която е възприета и при Закон за териториално и селищно 

устройство (ЗТСУ), но отсъства при действащия днес ЗУТ. 

             Законът за планово изграждане на населените места изменя досегашната структура на 

предходното законодателство. Законът е със съкратен обем, като в него са дадени основните 

насоки към регулирането на материята. Подробните изисквания към устройственото планиране, 

сградостроителството и изграждането на техническата инфраструктура са дадени в Правилник 

за планово изграждане на населените места, Наредба за издатините пред външните и 

вътрешните строителни линии на сградите, Наредба за премахване на строежи, застрашени 

от самосрутване или вредни в хигиенично отношение, Заповед №768, Наредба по съставяне на 

квартално-застроителните и улично-фасадните планове и други свързани с прилагането на 

ЗПИНМ нормативни актове. 

 

    3.6 Закон за териториално и селищно устройство от 1973 г. 

            След направения анализ на закона става ясно, че той не третира директно начините на 

застрояване или конкретни изисквания към сградостроителството и архитектурата. Тази 

конкретика е дадена в правилника за прилагане на ЗТСУ и в Наредба №5 за правила и норми по 

териториално и селищно устройство. Законът в по-голямата си част регламентира въпроси 

относно собствеността на земята и начините за нейното благоустройство и застрояване, с оглед 
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съблюдаване интереса на всички страни, ангажирани в процеса. Обърнато е съществено 

внимание и на контрола по законността и държавен териториалноустройствен и строителен 

контрол. 

            Трябва да се отбележи, че ЗТСУ и свързаните с него нормативни и поднормативни актове 

създават обща нормативна уредба, регулираща устройството на територията, строителството и 

контрола по строителството, която е със значителен обем и съдържание. Обемът на 

нормативната уредба нараства значително спрямо обема на регулациите от времето на действие 

на „Закон за благоустройство на населените места от 1941 г.“. Тенденцията за нарастване на 

обема на нормативната уредба води своето начало от времето на приложение на „Закон за 

планово изграждане на населените места“. Развитието на тази тенденция наблюдаваме и в 

действащата днес нормативна уредба, регулираща материята, която обхваща прекалено голям 

брой нормативни документи, което от своя страна затруднява строително-инвестиционния 

процес. Законодателната инициатива за по-подробно регламентиране е положителна, но като 

негативен ефект от този подход може да се определи непрестанно увеличаващият се обем на 

нормативната уредба и механичното пренасяне на остарели разпоредби. 

            На фиг. 6. е показан микрорайон на комплекс с панелни многофамилни сгради. Тук 

директно може да бъде наблюдавано развитието на територията при условията на действие на 

различни регулации и социално-икономическа политика.   

 

 
Фиг. 6. Комплексно застрояване в условията на регулации от ЗТСУ в синия контур и в условията на 

регулации от ЗУТ в червения контур – гр. Варна, кв. Възраждане IV 

 

            В синия контур е ограден старият жилищен комплекс, изпълнен в условията на планова 

икономика и капитално строителство, характеризиращ се с градоустройствено решение, 

осигуряващо високо качество на живот на обитателите, постигнато чрез ниска плътност, големи 

отстояния между сградите на основното застрояване и висок процент озеленяване и свободни 

площи. В червения контур е оградено застрояване изпълнено в условията на действащото 
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законодателство. Покрити са минималните законови изисквания по всички показатели. 

Застрояването се характеризира с висока плътност, минимални отстояния между сградите на 

основното застрояване, минимално озеленяване. Като резултат е постигната среда, предлагаща 

висока интензивност на застрояване и ниско качество на живот за обитателите. 

            Със ЗТСУ и правилника за неговото прилагане за пръв път се дефинира застрояването в 

извънселищните територии. ЗТСУ, ППЗТСУ и Наредба №5 ПНТСУ са разписани точно и много 

изчерпателно, като с нормативните документи са обхванати много въпроси. Може да се твърди, 

че в този вид нормативната уредба регулира устройството на територията и строителството 

подробно и изчерпателно. В строителството са постигнати добри резултати с качествена 

архитектура в периода до 1989 г.  В условията на действие на ЗТСУ градоустройството на 

българските градове е добре планирано и всички по-големи населени места претърпяват 

значително развитие. По отношение на гр. София могат да бъдат посочени съществени 

недостатъци в градското планиране, което е предмет на анализа на настоящия труд в една от 

следващите глави. 

            ЗТСУ и Наредба №5 за ПНТСУ са първообраза на действащите днес ЗУТ и Наредба №7 

за ПНУОВТУЗ. След направения анализ може да се обобщи, че въпреки че действащата днес 

нормативна уредба по устройство на територията е разработена с цел заменяне на предходната, 

са възприети много от постановките залегнали в ЗТСУ и поднормативните му актове, като някои 

от тях са приложени директно в действащата днес нормативни актове с минимални 

несъществени корекции. От своя страна ЗТСУ и Наредба №5 за ПНТСУ запазват и развиват 

постановки от ЗПИНМ, Строителни правила и норми за изграждане на населените места, 

Правилник за планово изграждане на населените места, Наредба за издатините пред 

външните и вътрешните строителни линии на сградите.  

            Всичко това показва приемственост и традиция, които от своя страна биха могли да 

бъдат, както положителен фактор в развитието на нормативната уредба, така и отрицателен при 

определени условия. Особеното в развитието на Третата българска държава е, че за кратък 

времеви период страната преминава през войни, национални катастрофи и честа смяна на 

политическата система, съответно на подхода за социално-икономическо развитие. 

Строителните закони са повлияни от смяната на политическата система предимно в обхвата на 

темите за собствеността върху земята за устройствени цели и начините на строителство и 

развитие от страна на държавата. Основните постановки и разпоредби, касаещи архитектурата 

и градоустройството се запазват и развиват с приемственост през годините. Може да се направи 

заключение, че много от нормативните разпоредби, влияещи благоприятно на изграждането на 

градската среда, които са част от състава на ЗТСУ, ППЗТСУ и Наредба №5 за ПНТСУ са 

отпаднали и не фигурират в действащата днес нормативна уредба. Същевременно възникването 

на някои от законовите разпоредби валидни днес може да бъде проследено до Наредба №5 за 

ПНТСУ, която въпреки краткия си период на действие продължава да оказва съществено 

влияние на изграждането на архитектурния образ на сградите днес с възприемането на 

разпоредбите й от днешната Наредба №7 за ПНУОВТУЗ. 

 

 

    3.7 Действащо строително законодателство в България –  

          Закон за устройство на територията 

             Законът за устройство на територията е в сила от 31.03.2001 г. и е текущият закон, 

уреждащ обществените отношения, свързани с устройството на територията, инвестиционното 

проектиране и строителството в Република България. Определя ограниченията върху 

собствеността за устройствени цели и регламентира отношенията в строителния процес.[8] 

Основна причина за създаването на изцяло нов закон е необходимостта от замяна на действащия 

до този момент ЗТСУ, който не отговаря на новите социално-икономически условия, а в 

голямата си част е противоречащ на Конституцията от 1991 г.[22] 

            Законът е структуриран в пет части, двадесет и три глави и двеста тридесет и девет члена, 

както следва: 
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            За 20 години, откакто ЗУТ е действащ закон е изменян и изменян и допълван общо 101 

пъти. От всички предходни закони, уреждащи същата материя ЗУТ е претърпял най-много 

изменения за периода на своето съществуване. Това е ясен индикатор за незадоволителните 

постановки и текстове залегнали в закона. Много от промените са частични, като не са добре 

обосновани. Въпреки, че е налице законодателна инициатива за прецизиране и допълване на 

закона с цел неговото подобряване, при съставянето и предлагането на изменения и допълнения, 

не се изготвя оценка за въздействието им, което е съществен недостатък на законодателната 

инициатива. В обществото, в медиите и в професионалната колегия съществува убеждението, че 

голяма част от промените в закона са лобистки, като често промени се предлагат от отделни 

народни представители. Промени в закон с подобна обществена значимост е наложително да се 

предлагат и внасят за разглеждане от експертна комисия, съставена от специалисти със 

законодателен опит, практически проектантски опит и представители на академичните среди, 

боравещи с теоретичните постановки на материята. Преди внасяне на предлаганите промени и 

допълнения за разглеждане в народното събрание е необходим задълбочен анализ, широка 

дискусия и оценка за въздействието. Това би елиминирало възможността за чести частични 

промени, с неясни мотиви и съмнителни резултати. 

 

 

          3.7.1 Свързани нормативни актове 

            Специфично за ЗУТ е обвързаността на разпоредбите му с множество нормативни актове. 

Материята, която се регулира със ЗУТ обхваща широк спектър от дейности и отношения. Поради 

тази причина при устройственото планиране и инвестиционното проектиране е наложително 

спазването на разпоредбите на множество свързани закони и подзаконови нормативни актове. 

От своя страна спазването им води до многобройни съгласувателни и разрешителни режими от 

много на брой институции, прилагащи отделните нормативни и поднормативни актове. В този 

вид на строителното законодателство това няма как да бъде избегнато с оглед проектирането на 

най-различни по типология и предназначение сгради и съоръжения и широкообхватната 

материя, която ЗУТ има за цел да регулира. Нормативният акт е едновременно закон, 

регламентиращ обхватна материя и закон, препращащ към разпоредбите на други закони, 

касаещи същата тази материя в по-големи подробности.  

            Част от устройствените планове, чието създаване и одобряване е предвидено в ЗУТ също 

имат характера на нормативни актове. 

 

 

          3.7.2 Цели и особености на ЗУТ 

            Основната цел на законите, регулиращи материята по устройство на територията и 

строителство в Република България е гарантиране на правилното оползотворяване и опазване на 

територията на страната, регулиране на режима на застрояване на територията, постигане на 

устойчиво развитие, което да дава предпоставки за благоприятни условия за живеене, труд и 

отдих на населението. 

            Законът за устройство на територията разглежда последователно всички етапи на 

планиране, проектиране и строителство: основи на устройството на територията; устройствено 

планиране на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството; 

строителство; режим и ограничение на вещни права. Отчуждаване и обезщетяване; контрол 

върху устройството на територият. Обхватът на закона е голям и обхваща дейности с различен 

характер. 

 

            Дейностите могат да се обобщят в четири основни групи: 

 устройство на територията;  

 инвестиционно проектиране;  

 строителство;  
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 ограничения върху собствеността за устройствени цели; 

 

            Основна характеристика на ЗУТ, която го отличава съществено от останалите закони е, 

че ЗУТ регламентира правила, от които пряко се влияе физическата среда. От законовите 

разпоредби и текстове зависи изграждането на образа на българските градове. Точно това е и 

причината поради която този нормативен акт е с изключително голяма обществена значимост и 

определя качеството на живот на населението на страната. 

            Липсата на правилник за прилагане на закона, както и липсата на достатъчно графични и 

схематични разяснения, водят до трудности в прилагането на разпоредбите на цялата 

нормативна уредба по устройство на територията и строителство. От направеното до момента 

изследване става ясно, че графична информация, изразяваща законовите разпоредби съществува 

в разгледаните примери за строително законодателство в други държави и може еднозначно да 

се заключи, че това е правилен подход при регулирането на материята. В предходните закони в 

Третата българска държава са издавани правилници за прилагане на закона, които дават 

съществена допълнителна информация и важни указания. Правилник за прилагане на закона е 

редно да има и към действащия в момента ЗУТ, за да направи прилагането на закона еднозначно 

– такъв до момента няма. 

            Със своите разпоредби законът създава предпоставки за генериране на голям брой 

административни актове, издавани от различни органи, голяма част от които са с общи 

компетенции по устройство на територията. В тези актове се преплитат нелеки юридически 

конструкции, които целят да вкарат в рамките на административното право комплицираните 

проблеми на проектирането и строителството.[22] Законът създава много на брой  

съгласувателни, ограничителни, разрешителни и регистрационни режими.  По този начин той 

става труден за прилагане, което се доказва и от голямата по обем противоречива съдебна 

практика. Прилагането на ЗУТ в проектантската практика създава впечатлението за много 

голяма административна тежест, която се проявява в многобройните и бавни процедури, които 

законът изисква да бъдат проведени.  

            Могат да бъдат посочени специфични и оперативни цели на ЗУТ, които са подробно 

описани в „Оценка на въздействието на регулациите в закона за устройство на 

територията“.[34] 

 

 

          3.7.3 Органи по устройство на територията 

            Централните органи по устройство на територията са Народното събрание, 

Министерския съвет и Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). 

Агенцията по геодезия картография и кадастър (АГКК) е специализирана агенция, която 

представлява самостоятелен орган на изпълнителната власт. Съобразно квалификациите, 

предвидени от закона за администрацията, тя има ранга на изпълнителна агенция и разполага с 

местни подразделения. МРРБ, АГКК и създадените специализираните звена притежават тясна 

компетентност, която се отнася само до устройството на територията. Те са създадени с 

единствена цел да решават въпросите по устройство на територията. Общинските органи (кмет 

и общински съвет) са с обща компетентност, към която спада и решаване на въпроси относно 

устройството на територията.[34] 

            Общински органи, прилагащи ЗУТ: 

 Общински съвет; 

 Кмет на общината; 

 Главен архитект на общината; 

 Общински експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ); 

 Звено по устройство на територията в общинската администрация; 
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          3.7.4 Идентифициране и анализ на основните проблеми в процеса  

                   по прилагане на ЗУТ 

            ЗУТ регулира основите на устройството на територията, инвестиционното проектиране и 

строителство, като допълнителната конкретика се дава в множество поднормативни актове. 

Исторически тенденцията за създаване на множество свързани нормативни документи започва 

със ЗПИНМ, продължава при ЗТСУ и ЗУТ. До приемането на ЗПИНМ, в строителния закон са 

включени основни изисквания към сградите от компетенциите на  архитектурата, 

конструктивната и противопожарна устойчивост. С  нарастването на регулациите и 

законодателното желание за регулиране на все по-голяма част от материята в закона започват да 

се разписват само общите положения по регулиранета. За сметка на това започва съставянето на 

множество поднормативни актове като пропорционално нараства и обема на цялата нормативна 

уредба, касаеща устройството на територията, проектирането и строителството. Необходим е 

задълбочен анализ, изготвяне на оценка за ефективността на нормативната уредба в областта и 

предприемане на сериозни мерки за оптимизиране, по-добрата обвързаност на отделните 

нормативни и поднормативни актове, както и приемането на правилник за прилагането на 

закона. 

            Предметът, който се регулира със ЗУТ обхваща широк спектър от дейности и отношения. 

Поради тази причина при инвестиционното проектиране е наложително спазването на 

разпоредбите на множество свързани закони и подзаконови нормативни актове. При сегашната 

структура на законодателството това няма как да бъде избегнато с оглед проектирането на най-

различни по типология и предназначение сгради и съоръжения. Основната идея за добро 

систематизиране на нормативните актове, влияещи на инвестиционното проектиране е 

оптимизирането и свеждането им до възможния минимум с цел облекчаване на строително-

инвестиционния процес. Това може да бъде постигнато, чрез издаване на специализирани 

правилници и наредби директно към ЗУТ, а не както е в момента – към закони, нямащи пряко 

отношение към строително-инвестиционния процес.  

            Опростен регламент може да бъде въведен за стандартните типове сгради – жилищни, 

стопански, обществени с техните основни разновидности. Специфични и завишени изисквания 

към специалните сгради и съоръжения, които се проектират и изпълняват значително по-рядко 

могат да бъдат давани в специализирани наредби и правилници към съответните закони, 

касаещи специфичната материя. 

            Оптимизирането и правилното систематизиране на изискванията към проектирането и 

строителството ще доведат до облекчаване на инвестиционно-строителния процес, което ще 

бъде в интерес на облекчаване на частната инициатива и постигането на по-добра градска среда 

чрез застрояване, подчинено на точни и ясни правила в името на обществения интерес. 

            Като структура и основно съдържание действащото законодателство изглежда обмислено 

и съставено по добър начин. ЗУТ обхваща всички аспекти на материята по устройствено 

планиране, инвестиционно проектиране и строителство. След внимателен анализ на отделните 

текстове могат да бъдат посочени основните проблеми, на които се дължи изградения образ на 

българските градове. Градската среда е амортизирана, занемарена и изглежда зле планирана. 

Краткосрочните и дългосрочни планове за нейното благоустройство не се реализират с 

достатъчно бързи темпове и се създава усещането, че в страната ни реализирането на приетите 

планове отнема времето равно на един човешки живот или дори повече. По този начин не се 

гарантира качественият и достоен живот на населението на страната.  

            Преки резултати на действащото законодателство са и огромна част от сградите, които 

изглеждат като поставени в дадената среда без да бъдат подчинени на принципите на 

устройственото планиране, без мисъл и отношение към цялостния градски образ, без 

ангажимент за вписване в заобикалящата среда и без съобразяване със съществуващите 

постройки. Текстовете на закона дават възможност за многостранно тълкуване, като са на лице 

твърде много изключения от правилата, които са предпоставки за корупционна практика и 
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прилагане на множество тълкувателни решения от местните органи по прилагане на закона. Тези 

фактори обуславят неравноправното поставяне пред закона на различни участници в 

строително-инвестиционния процес. Възможността за различно тълкуване на законови 

постановки при различни по местоположение правоприлагащи органи затруднява неимоверно 

работата на професионалистите, ангажирани в процеса на инвестиционното проектиране. В 

практиката всяка отделна задача се превръща в частен казус, като няма еднозначни решения на 

административните задачи във връзка с проектирането – при всеки един обект се подхожда 

индивидуално спрямо процедурите по разрешаване на строителството, тъй като възникват 

различни казуси от административен характер. Това затруднява работата на проектантите, 

оскъпява инвестиционния процес, води до икономически загуби поради неспазване на сроковете 

за процедиране на преписките в администрацията, от което не произтичат санкции с реално 

измерение за правоприлагащите органи. Целият инвестиционен процес и цялостният образ на 

българските градове страдат от посочените до момента недостатъци на законодателството. Като 

следствие се нарушава инвестиционния климат, а от там ползите за икономиката и качеството 

на живот на населението. 

 

 

          3.7.5 Анализ на законовите разпоредби на ЗУТ, влияещи пряко върху  

                   обемно–пространственото изграждане на сградите и формирането на образа  

                   на българските градове 

            ЗУТ е закон определящ допустимост – всичко, което не е изрично разрешено в закона се 

счита за недопустимо. Като при всеки закон и в ЗУТ се посочват изключения от въведените 

правила, само че при този нормативен акт изключенията са многобройни. Тъй като материята в 

обсега на закона е широкообхватна, удачен подход е законът да указва кое е недопустимо и 

всичко друго да се приеме за допустимо. Подобна регламентация  трябва да бъде съпътствана с 

конкретни изисквания с изцяло задължителен характер, като въвежданите изключения бъдат 

сведени до минимум. С последващия анализ ще бъде доказана противоречивата регламентация 

произтичаща от законовите текстове. 

            Законовите разпоредби на ЗУТ, влияещи пряко на застрояването и формирането на образа 

на българските градове са посочени от раздел III до раздел VII. Съгласно чл. 12 (1) от ЗУТ 

застрояване по смисъла на закона е разполагането и изграждането на сгради, постройки, мрежи 

и съоръжения в поземлени имоти.[8] С разпоредбите на чл. 13 (1) се въвежда издаването на 

наредба към закона за правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и 

устройствените зони – това е Наредба №7 за ПНУОВТУЗ, която е основния поднормативен акт 

към ЗУТ, оказващ най-голямо влияние към изграждането на образа на българските градове, чрез 

изискванията които поставя в своите разпоредби. 

 

            Добър пример за въвеждане на изисквания е изключения от тях е чл. 18 от ЗУТ. В ал. 1 се 

въвежда регламентация за необходимите устройствени показатели за поземлени имоти, 

урегулирани за застрояване с ПУП, а в ал. 2 е разписано, че отделните видове подробни 

устройствени планове могат да съдържат само част от посочените седем точки, с показатели, 

като обаче не се определя кои от тях са изцяло задължителни и кои могат да бъдат пренебрегнати 

при съответните видове ПУП. 

            Аналогично на предходните действащи закони в Третата българска държава, и в ЗУТ, са 

определени минимални размери за строителните имоти. За разлика от предходните действащи 

закони, посочените в чл. 19 изисквания не се отнася за всички имоти, а само за тези за ниско 

жилищно застрояване. Не се включват и изисквания към формата на имотите. В ал. 1 се указват 

минималните размери за лице и повърхност на имотите по вид, като в ал. 3 се дават изключения 

спрямо въведените минимални размери и възможност за тяхното намаляване до посочената 

допустима стойност. Ал. 5 и ал. 6 дават възможност да не се прилагат посочените минимални 

размери в ал. 1 поради различен характер на застрояване, което прави възможно застрояването 
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на всякакви имоти, които не отговарят на съответни минимални изисквания за размер. Редно е 

законът да регламентира минимални допустими размери, площ и правилна форма за всички 

строителни имоти – наложителни изисквания за постигането на добро градоустройство и градска 

среда, които са присъствали в законодателството, но към днешна дата са отпаднали. 

Разпоредбите на чл.19 (5) дават указания за урегулиране на ПИ по два признака – характер на 

застрояване и функция. Може да се обобщи, че липсата на точна и недвусмислена регулация 

относно строителните имоти за всякакви цели – минимална площ, лице и форма на 

имотите, води до застрояване на имоти с произволна форма, включително и маломерни, 

което има своето пряко негативно отражение върху образа на градската среда, 

архитектурния облик на сградите и качеството на обитаване. 

            Определянето на височината на сградите само по себе си е регламентирано по странен 

начин в нормативната уредба. Методиката за определяне в съчетание с някои изключения, които 

са определени в ЗУТ, са една от основните предпоставки за характерния архитектурен образ на 

сградите в България. 

            Определянето на височината на сградата не отчита реалната физическа височина до най-

високата точка на сградата. Възниква съществено противоречие между разпоредбите на ал. 1, 

ал. 3 и ал. 5 от чл. 24 от ЗУТ относно определянето на височината на сградата и нейната 

допустимост. Съгласно ал. 1 височината на сградата се измерва в абсолютни мерки измервани 

спрямо физическите елементи на самата сграда – от средното ниво на прилежащия терен за 

съответната ограждаща стена до котата на пресечната линия на фасадната плоскост с покривната 

повърхност. В ал. 3 се указват разпоредби за друга методика за определяне на допустимата 

височина на сградата – създаване на имагинерен ограничителен обем, съставен от вертикална 

равнина, прекарана по линията на застрояване, с височина равна на допустимата и равнина, 

проведена от тази височина под ъгъл 45 градуса спрямо хоризонта, която достига до максимум 

4,5 м височина на допустимата височина. Съгласно ал. 3 се приема, че ако сградата е 

разположена изцяло в този обем, височината й се приема за равна на допустимата. 

            Разликата в определянето на височината на сградата съгласно чл. 24 (1) и (3) е показана 

нагледно на фиг. 9. и фиг. 10.. И в двете фигури са използвани еднакви сградни силуети в четири 

варианта. Приема се че терена е равен и най-лявата вертикална червена пунктирна линия е 

допустимата линия на застрояване. На схемите във фиг. 9. височина на сградата във всеки от 

случаите е определена при хипотезата на чл. 24 (3) от ЗУТ, като примерните сгради са 

разположени в ограничителен застроителен обем с максималните параметри за височина при 

ниско застрояване – височина 10 м и височина до билото 14,5 м. В посочения във фиг. 9.А случай 

при приета конструктивна височина 3,0 м е възможно застрояването на три пълноправни 

надземни етажа и един в подпокривното пространство съгласно чл. 24 (2) от ЗУТ, при което 

остава свободно пространство във височина, даващо възможност за повдигане на първия етаж 

над нивото на терена или за увеличаване на етажната височина, но не и за изграждането на още 

един етаж. Фиг. 9.А изразява нагледно стандартната градоустройствена хипотеза за ниско 

застрояване. Във фиг. 9.Б приетата конструктивна височина е намалена до възможния минимум 

от 2,8 м, достатъчен за постигането на минималната светла височина за жилищни етажи 2,6 м 

съгласно чл. 72 (3) от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ. По този начин става възможно развитието на 

още един етаж в подпокривното пространство и в зависимост от големината на строителния 

имот този етаж може да бъде с характеристики на пълноправен етаж, което е илюстрирано 

нагледно във фиг. 9.В. 

Терминът „линия на застрояване“ не е ясно дефиниран в ЗУТ. Линията на застрояване може да 

се разглежда като: 1 – линията, определяща минималните законови отстояния до съответната 

регулационна линия (например 3,0 м от страничната регулационна линия); 2 – линията, на която 

е разположено фактическото застрояване. Определянето на линията на застрояване се извършва 

при устройственото планиране и проектирането, което предхожда самото застрояване, така че е 

редно терминът „линия на застрояване“ да се приема като допустима линия на застрояването, 

съгласно законовите изисквания за осигуряване на необходимите отстояния до регулационните 

линии, а не като фактическата линия, на която са разположени ограждащите стени на сградата 

(в случай, че двете не съвпадат и сградата е разположена навътре в имота от допустимата линия 

на застрояване).  
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Фиг. 9. Височина на сградата определена при хипотезата на чл. 24 (3) от ЗУТ 

А – при конструктивна височина на етажа 3,0 м –  

3 пълноправни етажа и 1 етаж в подпокривното пространство съгласно чл. 24 (2) от ЗУТ;  

Б – при конструктивна височина на етажа 2,8 м –  

3 пълноправни етажа и 2 етажа в подпокривното пространство съгласно чл. 24 (2) от ЗУТ;  

В – при конструктивна височина на етажа 2,8 м и отдръпване на застрояването на 4,5 м от 

ограничителната застроителна линия – 3 пълноправни етажа и 2 етажа в подпокривното пространство 

като постигнатия обем на застрояването има вид на сграда  

с 5 пълноправни етажа (с еднаква застроена площ);  

Г – при конструктивна височина на етажа 2,8 м, първи етаж застроен на ограничителната застроителна 

линия и отдръпване на застрояването над първия етаж на 4,5 м от ограничителната застроителна линия –  

3 пълноправни етажа и 2 етажа в подпокривното пространство  

като постигнатия обем на застрояването има вид на сграда с 5 пълноправни етажа  

(първи с по-голяма застроена площ и четири етажа с еднаква застроена площ); 

 

            В подкрепа на изказаното твърдение може да бъде цитиран част от чл. 86 от Наредба №7 

за ПНУОВТУЗ „Части от сградите, които излизат пред фасадните плоскости, изградени по 

линиите на застрояване“, което недвусмислено показва, че се допуска съществуването и на 

фасадни плоскости, които не са изградени по линиите на застрояване. Дефиниция за линия на 

застрояване се дава в чл. 69 (2) т.4 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ като се посочват два вида: 

ограничителни - линии, до които може да се застроява и задължителни - линии, до които се 

застроява задължително. Това определение е в помощ при определяне на значението на текста 

на чл. 24 (3) от ЗУТ, въпреки че в него е посочено само „по линията на застрояване“ без да се 

конкретизира дали се отнася за задължителната линия или за ограничителната линия. 

            Липсата на конкретна и ясна дефиниция води до определяне на хипотезата на застрояване 

във фиг. 9.В в много общини като недопустима, а хипотезата дадена във фиг. 9.Г като допустима, 

което не е коректно съгласно направения дотук анализ. Общинската администрация, одобряваща 

инвестиционните проекти, често въпреки законовите разпоредби приема стъпката на сградата 

при терена за мястото, през което минава линията на застрояване, което очевидно е неправилно 

особено като се има предвид определението дадено в чл. 69 (2) т.4 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ 
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и изискванията на чл. 24 (3) от ЗУТ. Изобщо силуета на примерните сгради във фиг. 9.В и фиг. 

9.Г се различава единствено по застроената площ на първия етаж – останалите характеристики 

на сградата във височина и заеманото пространството над етаж 1 са абсолютно идентични, 

засенчването би било идентично, вписването във възможния допустим обем също. Съответно и 

двата варианта на застрояване е редно да бъдат допустими. Въпреки това при представяне на 

проект със застрояване съгласно фиг. 9.В, общинската администрация отправя забележка, че 

застрояването изменя характера на застрояване. Основният въпрос, който възниква от 

разпоредбите на чл. 24 (5) е как етажността изменя характера на застрояване в условията на 

действащото българско законодателство? При положение, че не е надвишена максималната 

допустима височина до билото и сградата е разположена в пространството, съгласно 

разпоредбите на чл. 24 (3) от ЗУТ следва сградата да се счита за допустима и отговаряща на 

определения характер на застрояване. Въпросът е основателен и много съществен и за да не се 

спекулира е необходимо освен максимално допустима височина да бъде определен и 

максимален брой етажи за съответната височина, за да може терминът „характер на 

застрояване“ да придобие по-конкретна дефиниция при условията на съществуване на чл. 24 

(2). 

 

 
 

Фиг. 10. Височина на сградата определена при хипотезата на чл. 24 (1) от ЗУТ 

А – при конструктивна височина на етажа 3,0 м –  

3 пълноправни етажа и 1 етаж в подпокривното пространство съгласно чл. 24 (2) от ЗУТ;  

Б – при конструктивна височина на етажа 2,8 м –  

3 пълноправни етажа и 1 етаж в подпокривното пространство съгласно чл. 24 (2) от ЗУТ  

(като част от етаж 4 не е допустима, а етаж 5 не е възможен за изпълнение);  

В – при конструктивна височина на етажа 2,8 м и отдръпване на застрояването на 4,5 м от 

ограничителната застроителна линия – 3 пълноправни етажа и 2 етажа в подпокривното пространство 

съгласно чл. 24 (2) от ЗУТ (като само част от етаж 4 и етаж 5 не са допустими);  

Г – при конструктивна височина на етажа 2,8 м, първи етаж застроен на ограничителната застроителна 

линия и отдръпване на застрояването над първия етаж на 4,5 м от ограничителната застроителна линия – 

3 пълноправни етажа и 2 етажа в подпокривното пространство съгласно чл. 24 (2) от ЗУТ (като само част 

от етаж 4 и етаж 5 не са допустими); 



26 

 

            Фиг. 10. илюстрира определянето на линията на застрояване, като съвпадаща с линията, 

на която е разположена фасадата на сградата. По този начин се тълкува законът в много общини. 

По същество този вариант на определяне на височината на застрояване изключва хипотезата на 

чл. 24 (3). 

            Възможни са два еднозначни подхода за определянето на допустимостта на сградите. 

Вариант 1 – определяне на абсолютна максимална височина за сградата до нейната най-висока 

точка, измерена по перпендикулярна линия до съответната най-ниска точка от прилежащия 

терен или до средната кота на терена. Вариант 2 – определянето на максимално допустим обем 

на застрояване за съответния имот като се отчетат всички законови изисквания. Всяка сграда 

разположена изцяло в определения максимален обем се счита за допустима. При този вариант 

за определяне на допустимостта на сградата всички изисквания за височина и издатини на 

сградата се съотнасят към определянето на имагинерния допустим обем, а не към физическото 

измерение на сградата. При разполагането на сградата в допустимия обем при Кинт за имота, 

който позволява по-малко РЗП отколкото е възможно да се побере в максимално допустимия 

обем, законовите изисквания няма да оказват пряко влияние в архитектурата на сградите. 

             За да няма противоречие с чл. 24 (5) характерът на застрояване е редно да бъде определян 

по два обективни критерия – максимална височина на сградата и брой етажи. В ЗТСУ и ППЗТСУ 

характерът на застрояване е определен с брой етажи, а не с дадена конкретна стойност за 

височина в метри. Като задължително условие е да се даде точна и недвусмислена дефиниция 

придружена с графично обяснение за всички възможни видове етажи – подземен, полуподземен, 

пълноправен етаж, подпокривен етаж (за сгради със скатен покрив), тавански етаж (за сгради с 

плосък покрив). В действащото законодателство дефиниции за въведените термини „етаж“, 

„подземен етаж“, „полуподземен етаж“, „надземен етаж“ и „тавански етаж“ са дадени в 

допълнителните разпоредби на ЗУТ (т.47-т.51). Не са придружени с графичен материал, 

изразяващ текстовете нагледно и недвусмислено, а това е належащо тъй като това са основни 

дефиниции (както е например в швейцарското законодателство). 

            При наличието на изискване за абсолютна максимална височина и максимален брой 

етажи застрояването ще бъде много по-добре регламентирано и няма да бъде възможно 

надвишаване на посочените конкретни параметри, чрез множеството законови изключения – 

като пример тук могат да бъдат посочени разпоредбите на чл. 93 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ. 

            В условията на съществуващата нормативна уредба и въведената методика за определяне 

височината на сградите, както и посочените изключения от правилата се създават сгради с 

противоречив архитектурен образ, особено в зоната, попадаща в подпокривния обем на сградите 

– между корниза (стрехата) и билото. Терминът максимална височина, внимателното 

прецизиране на Кинт за всяка зона, съобразно даденостите и премахването на съществуващата 

методика за определяна височината на сградите ще спомогне за хармонизирането на 

архитектурния образ на сградите.  

            От изложения анализ може да бъде направен извода, че най-добрият подход за 

определяне на параметрите на физическото измерение на сградите е да бъде въведен термина 

„ограничителен застроителен обем“, който да бъде определян съгласно законовите разпоредби 

и в който сградата трябва да бъде изцяло вписана без изключения за архитектурни елементи 

(освен за технически инсталации в определени допустими граници). За удовлетворяване на 

съображенията за засенчване височината на различните видове застрояване трябва да бъде 

редуцирана, като отпадне възможността за застрояване над най-високата точка на ограждащата 

стена (корниза/стрехата). 

            В тази посока на регулиране удачно е да отпаднат като законова дефиниция издатините 

на сградите дадени в глава двадесет и четвърта в Наредба №7 за ПНУОВТУЗ. Стига да попадат 

в обхвата на ограничителния застроителен обем могат да бъдат изграждани балкони, еркери, 

лоджии и тераси без ограничение в размера и местоположението в обемно-пространственото 

решение на сградата по преценка на проектанта. Чрез този подход ще бъде сведено до минимум 

влиянието на законовите разпоредби в изграждането на архитектурния образ на сградите, което 

наблюдаваме в момента в заобикалящата ни градска среда особено при сгради, при които 

постигането на максималните устройствени показатели стои пред качествения архитектурен 

образ. Основната идея на въвеждането на термина „ограничителен застроителен обем“ е 

законовите ограничения за обемно-пространственото изграждане да се съотнасят към 
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имагинерен обем, ограничаващ застрояването, а не към физическите елементи на сградата като 

чрез този подход прякото влияние на нормативните изисквания над архитектурната форма ще 

бъде значително намалено. При имоти с по-висок Кинт от възможния при запълване на целия 

„ограничителен застроителен обем“, отново ще бъдат наблюдавани сгради, повлияни от 

регулацията. 

            Разпоредбите на чл. 31 от ЗУТ определят минималните отстояния до сградите на 

основното застрояване. При минимално отстояние от 3,0 м до странична регулация при 

хипотезата за ниско жилищно застрояване и възползване от разпоредбите на глава двадесет и 

четвърта от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ – при изпълнение на балкон (по чл. 88 ал. 2), излизащ 

пред линията на застрояване с 0,9 м и при двете сгради следва, че физическото разстояние между 

най-външната част на двете сгради ще бъде 4,2 м. При изпълнение на скатни покриви няма 

разписано ограничение за стрехите на покрива, което значи че при стреха от 1,5 м и за двете 

сгради, разстоянието между стрехите им ще бъде 3,0 м. Посочените отстояния могат да бъдат 

определени като недостатъчни и твърде занижени, особено като се има предвид факта, че както 

беше доказано с настоящото изследване – в хипотезата за ниско застрояване, реално се 

изграждат сгради с над три етажа. Разглежданото отстояние е реално приложимо при сгради с 

жилищни функции до два етажа. Минималните изискуеми отстояния между жилищните сгради 

на основното застрояване трябва да бъдат преосмислени с оглед постигането на здравословна 

градска среда за обитаване. Действащите изисквания изглеждат занижени, когато се извършва 

наблюдение и анализ на съществуващата градска среда. 

            Разпоредбите на ЗУТ, касаещи пряко изграждането на образа на сградите и хармоничното 

застрояване са анализираните до момента. Допълнителни разпоредби се дават в Наредба №7 за 

ПНУОВТУЗ. 

            Посочените проблеми в разпоредбите на ЗУТ, които имат негативно влияние в 

изграждането на архитектурния образ на сградите и цялостния образ на българските градове 

могат да бъдат обобщени по следния начин: 

1. Липса на регламентация към площта, лицето и формата на всички парцели за строителни 

нужди, които да бъдат изпълнявани при създаването и прилагането на регулационните 

планове – това е първото условие за добро градоустройство и  постигане на   хармонична 

застройка, хармонични улични силуети и качествена градска среда; 

2. Определянето на височината на сградите – наложително е премахването на 

съществуващата методика за определяна височината на сградите (чл. 24 от ЗУТ) и 

измерване на тяхната реална максимална физическа височина. Въвеждането на 

понятието „ограничителен застроителен обем“ и вписването на сградите в него, което да 

ги определя като допустими; 

3. Премахване на понятието подпокривно пространство (чл. 24 (2) от ЗУТ), което има 

реално физическо измерение, а от действащия закон се приема като несъществуващо 

относно определянето на височината на сградите; 

4. Определяне на характера на застрояване чрез понятията максимална физическа височина 

на сградата и брой етажи; 

5. Премахване на изключенията, чрез които се завишават многократно устройствените 

показатели за имоти при определени в закона частни случаи, като последствията за 

градската среда са силно негативни; 

6. Сключеното застрояване във всеки градоустройствен квартал да се извършва 

задължително след изготвяне на ПУП–ПРЗ със силуетни планове за целия квартал. 

Разпоредбите за покриване на калкани, които действат към момента не водят до 

задоволителни резултати и трябва да бъдат преосмислени; 

7. Необходимо е преразглеждане на минималните допустими отстояния между сградите и 

завишаването им с о глед постигане на по-здравословна градска среда; 

8. Преразглеждане на законовите разпоредби и свеждане до минимум на изключенията от 

въведените правила; при създаването на изключения те да бъдат разписани ясно и 

категорично; 
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9. Всички основни дефиниции и разпоредби, касаещи пряко проектирането, да бъдат 

изразени графично в приложения, които недвусмислено да изразяват текстовата част; 

10. Допълващото застрояване – занижения контрол относно допълващото застрояване 

създава негативни последици за градската среда, хигиената на обитаване и безопасността 

от пожар; 

 

 

          3.7.6 Анализ на разпоредбите на Наредба №7 за ПНУОВТУЗ, влияещи пряко върху 

                   обемно–пространственото изграждане на сградите и формирането на образа на  

                   българските градове 

            Наредбата има широк обхват и регламентира въпроси относно устройственото планиране 

и строителството. В обхвата на настоящото изследване ще бъдат разгледани, разпоредбите 

оказващи пряко влияние в архитектурния образ на сградите. 

            От разпоредбите на чл. 86 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ може да се направи 

твърдението, че в случай, че фасадната плоскост не е изградена, така че да съвпада с линията на 

застрояване, всички изброени издатини не се считат за такива от закона. Може да се въведе 

хипотезата, че посочените издатини не се третират като физически елементи на сградата, а като 

възможност за изместване на обема, ограничен от вертикална равнина, по линията на 

допустимото издаване. Тази хипотеза на чл. 86 съвпада с хипотезата за ограничителен 

застроителен обем дадена в чл. 24 (3) от ЗУТ, която определя височината на сградата без да 

измерва височина по физическите елементи на сградата. 

            От разпоредбата на чл. 88 (3) става ясно, че наредбата определя ограничение за 

физическия размер на еркерите и балконите на сградите, без това да е обвързано с излизането 

им пред линиите на застрояване. Посоченото ограничение е необосновано и морално остаряло. 

            Изобщо, разпоредбите за издатините на сградите биха били подходящи единствено при 

застрояване на сграда на уличната регулация, както и за осигуряване на минимални отстояния 

до страничната регулация при сгради, изпълнени на сключено застрояване. Във всички останали 

случаи на свободно разполагане на сградите на основното застрояване в имотите и при 

изпълнение на вече предложения вариант, за цялостното им вписване в ограничителен 

застроителен обем, от архитектурна гледна точка, всичко е редно да бъде позволено за 

изпълнение. Наличието на подобни изисквания за издатини на сградите, като посочените в чл. 

86 – 93, е предпоставка за оформянето на архитектурния образ на сградите директно, съгласно 

предоставените максимални законови възможности (особено в случаи с по-висок Кинт за имота). 

Тези разпоредби влияят пряко на архитектурния образ на сградите в България, като 

голяма част от разпоредбите са от преди повече от половин век и могат да бъдат 

определени като архаични, спрямо днешните представи за архитектурна форма и 

техническите възможности за изпълнение на сградите. 
            Следващата най-вредна за архитектурния образ и градския силует разпоредба е тази на 

чл. 93 (2) от наредбата, чрез възползването от която се постига всеобхватна палитра от сгради 

противоречащи на архитектурната теория и добрата практика във връзка с обемно-

пространственото изграждане на образа на сградите. Тази разпоредба е задължително да бъде 

премахната от нормативната уредба, тъй като носи след себе си огромна вреда за изграждането 

на образа на българските градове. 

            Въвеждането на конкретни ограничения към елементи на пространственото изграждане 

на архитектурния вид на сградата влияе негативно на креативността и създаването на добър 

краен резултат, поради буквално физическо проявление на законовите разпоредби при сгради, 

при които се постигат максимални параметри на застрояване. Това е индивидуален подход на 

автора на сградата, но заобикалящата ни среда говори, че това е масова практика, а не частен 

случай. Съответно конкретните нормативни разпоредби имат съществено влияние в 

изграждането на архитектурния образ на сградите и образа на българските градове. 

            Разпоредбите на чл. 100 от наредбата включват силно занижени критерии спрямо 

сходните разпоредби на ЗБНМ. Уместно е посочените критерии да представляват минималните 

допустими стойности, а изчислението за получаване на необходимата стройност да се прави на 
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база етажност и брой на жилищата в сградата по пример на предходното законодателство за 

постигане на по-задоволителни резултати. 

            Някои от разпоредбите на нормативната уредба биват тълкувани и дават възможност за 

създаване на порочна практика – феномен, който трябва да бъде анализиран и да се предприемат 

мерки, щом се прилага не според законодателния смисъла на конкретната разпоредба. 

Практиката показва, че разпоредбите на чл. 102 от наредбата и чл. 38 от ЗУТ дават възможност 

за изграждането на апартаменти с изцяло неблагоприятно изложение, които се наименоват в 

проектната документация като „ателиета за индивидуална творческа дейност“, а реално се 

предлагат и използват като жилища. Терминът „ателие“ се появява в ЗТСУ чл.119, чл. 122 и чл. 

192б през 1973 г. Внасяне на конкретика и допълнителни изисквания към ателиетата за 

индивидуална творческа дейност се появяват за пръв път в Наредба №5 ПНТСУ в чл. 10, чл. 45, 

чл. 47 и чл.88 през 1995 г., като се позволява тяхното изграждане в жилищните сгради. 

Премахването на възможността за изграждане на ателиета за творческа работа в жилищните 

сгради е ограничаващ подход. Вариант за прекратяване на посочената порочна практика е да се 

ограничи броя на ателиетата за всяка жилищна сграда, като техния максимален брой бъде 

функция от броя жилища, както и да се определи точно място за тяхното позициониране – 

например в първия и последния етаж на жилищните сгради. 

            В раздел III от наредбата са дадени изискванията към жилищата, които могат да бъдат 

квалифицирани по-скоро като екзистенц минимум, отколкото като задълбочени и осмислени 

изисквания, влияещи пряко върху осигуряването на качествени и здравословни условия за 

обитаване. Определените дефиниции и изисквания са заимствани от предходни нормативни 

актове като съществените критерии на посочените разпоредби са премахнати или силно 

занижени. Пример за това е факта, че в критериите за жилищни помещения са отпаднали 

съществували понятия като минимална площ и минимални размери за съответните помещения, 

спрямо които същите помещения да бъдат определени към съответната функция. Текстовете на 

разпоредбите от чл. 108 до чл. 117 изглеждат остарели, непълни и механично пренесени в 

актуалната наредба от нормативни документи с отминало действие, без да отразяват актуалните 

изисквания към жилищата. Това е една съществена част от законодателството, на която трябва 

да бъде обърнато сериозно внимание, тъй като посочените разпоредби. от раздел III на Наредба 

№7 за ПНУОВТУЗ, пряко определят качеството на живот на населението, обитаващо 

многофамилни жилищни сгради. Разпоредбите трябва да бъдат осъвременени, обхватът им да 

бъде разширен и изискванията да бъдат по-конкретни, като за изготвянето им бъде дадена 

съответната обосновка. 

            Основната наредба към ЗУТ е Наредба №7 за ПНУОВТУЗ, която представлява почти 

механично копие на Наредба №5 за ПНТСУ, която сама по себе си е поднормативен акт на един 

остарял закон, отменен от ЗУТ. По механичен начин са прехвърлени понятия, чиято обосновка 

липсва или е подчинена на остарели разбирания. Същевременно задълбочената регламентация 

и завишените изисквания отпадат и оставят място за неопределеност и частични дефиниции. 

Относно преките физически резултати от прилагането на текстовете на наредбата в 

проектирането и изграждането на архитектурния образ на сградите, може да се заключи, че 

отново се прилагат чисто механично остарели разпоредби от друго време. Традицията в 

нормотворчеството е фактор, с който трябва да се борави внимателно – механичното повтаряне 

на остарели разпоредби със съмнителен резултат за средата за обитаване не трябва да се допуска. 

            Нормативните разпоредби трябва да бъдат подлагани на критичен анализ, като се оценява 

тяхното влияние върху изграждането на образа на физическата среда за обитаване и прякото 

влияние върху живота на хората, след което да бъдат актуализирани към съвременните нужди 

на населението с оглед повишаване качеството на живот и постигането на хармонична и 

здравословна среда за обитаване. 
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    3.8 Градоустройствени планове на град София от Освобождението до днес 

            Общият устройствен план (ОУП) е основният инструмент за провеждане на общинската 

политика за устройство на територията. Чрез ОУП се защитава общественият интерес и 

общинската политика за градско планиране и развитие. От тук произтича необходимостта от 

създаването и одобряването на ОУП за всеки голям град. Един добре разработен план е 

предпоставка за устойчиво градско развитие, подобряване на социалния климат, подобряване на 

качеството и стандарта на живот на населението. Разработката на добър градски план за развитие 

е основна предпоставка за постигането на качествена градска среда и добър градски образ. 

            ОУП, по своята юридическа природа, са общи административни актове по смисъла на чл. 

65 от АПК, според който общи административни актове са административните актове с 

еднократно правно действие, с които се създават права или задължения или непосредствено се 

засягат права, свободи или законни интереси на неопределен брой лица, както и отказите да се 

издадат такива актове. Те важат потенциално за всяко едно лице, което желае да извършва 

дейности, попадащи под регулациите на плана.[34] От тук може да се заключи, че ОУП създава 

административна рамка, регламентираща развитието на населените места, която оказва своето 

значително влияние в изграждането им. 

            Град София има голямо историческо наследство – първите данни за населяването на 

днешното градско ядро са отпреди 2 000 години, а на отделни части, които спадат към града в 

наши дни до VI-V хилядолетие пр. Хр.До Освобождението развитата част на града е обхващала 

днешната централна градска част, което може да се види от първият градоустройствен план на 

града от 1879 г. – фиг. 9[46]. През 1878 г. населението на града е наброявало приблизително 

18 000 души [31]. Към днешна дата землището на града има площ 492 кв. км, а населението е 

1 249 077 души към 15.09.2021 г. по данни от НСИ.  

 

 

          3.8.1 Първи градоустройствен план на град София 

          От първия градоустройствен план на гр. София, представен на фиг. 11.[46] се вижда 

обхвата и размера на развитата градска зона, която обхваща днешната централна част. По-

голямата част от града, който наблюдаваме днес е реализирана изцяло през Третата българска 

държава в условията на действащото законодателство, регулиращо устройството на територията 

и строителството от Освобождението до наши дни. Поради това може да се твърди, че 

разпоредбите на законодателството и начинът на управление на града са оказали пряко влияние 

върху изградения градски облик. 

            Фиг. 11. представя кардиналната реорганизация на заварената градска структура и 

замяната й с новата концепцията за ортогонално градско планиране. Архаичното 

градоустройство е заменено от съвременен подход, като от старите градски улици не е останало 

почти нищо. Образът на съвременния град е изграден изцяло след Освобождението.  

            Съществен недостатък на първите регулационни планове е изработването им без данни 

за характера на местността и липсата на нивелация, което прави много от улиците невъзможни 

за изграждане. 

            Въпреки желанието на управата на града за поставяне на нова градоустройствена 

концепция и планирано развитие на града, първият градоустройствен план е с много къс 

хоризонт, което ясно проличава при бурното развитие и нарастване на града. За съжаление тази 

характеристика се запазва и до днес и може да бъде посочена като основния недостатък в 

градоустройственото планиране на град София – създавани са множество планове, заменящи 

предходните, които отново са с недостатъчно дълъг хоризонт за развитие. По този начин градът 

нараства хаотично, с бързи темпове, често изпреварващи планирането, което най-ясно 

проличава при развитието на нови градски територии. Резултатите ще бъдат анализирани в 

настоящото изследване.  
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                                          А                                                                                              Б 

Фиг. 11. Първи градоустройствен план на гр. София от 1879 г. 

А – с плътни линии са показани старите квартали;  

Б – с плътни линии е показано новото градоустройствено решение, нанесено върху съществуващото; 

 

 

          3.8.2 Градското планиране на София от 1892 г. до 1938 г. 

            Планът Бартел е със значително по-голям обхват и обхваща града и неговите околности 

– фиг. 13. Следва разработването и приемането на градски план през 1903 г., 1914 г., 1928 г. и 

1936 г. като населението на града нараства до около 300 000 души през тридесетте години на XX 

век. Въпреки планирането градът се разраства многократно и с бързи темпове, което води до 

застрояването на нови територии, които не са добре планирани като новите градски квартали са 

хаотични и без необходимата инфраструктура. Това налага честото актуализиране на градския 

план. В наши дни се наблюдава абсолютно същия феномен на хаотично разрастване и 

застрояване на града, въпреки наличния ОУП, което води след себе си същите негативни 

последици за градската среда, които са се наблюдавали преди век. Тази констатация е ясен 

признак за наслагването на еднакви проблеми, които не само, че не намират решение през 

годините, а дори се задълбочават. 

            Първото ускорено развитие на града е от Освобождението до избухването на Първата 

световна война. Второто още по-бурно развитие е в периода между двете световни войни. 

Следвоенното развитие от тази епоха се характеризира с безсистемно развитие на новите 

градски територии. Основната причина за безконтролното разрастване може да се търси именно 

в градското планиране – до този момент в нито един устройствен план не се включва 

предвиждане за посока на развитие на града и той започва да нараства във всички посоки. 

            Площта на новите квартали е по-голяма от тази на ядрото на града от началото на века. 

При анализ на градоустройствените планове може да се заключи, че градското ядро въпреки 

малката си площ е планирано добре с ортогонална градска мрежа и изграждане на основни 

транспортни артерии и вътрешно квартални улици. Повечето от новите квартали са застроени 

без да бъдат създадени добри транспортни връзки с ядрото на града и без да се прилагат 

градоустройствените принципи на заложеното ортогонално планиране в градското ядро.  
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            До 1934 г. строителството в София се регулира от Закон за благоустройството на 

населените места в Царство България. През 1934 г. е приета Наредба-закон за застрояване на 

София, с която властите изразяват законодателна воля за слагане на край на хаотичното развитие 

и застрояване, което още тогава е квалифицирано като крайно вредно за създадения градски 

образ и бъдещото развитие на града.[31] С приемането на този нормативен акт се затвърждава 

мнението, че в развитието на града са допуснати множество грешки, водещи своето начало от 

липса на генерална концепция за развитието на града и липсата на градоустройствен план, 

следващ тази концепция, който да предложи дълготрайна перспектива за планирано развитие и  

 

   
                                      А                                                                                         Б 

Фиг. 17. Незадоволително застрояване в гр. София [31] 

А – Вътрешен двор в центъра на града – отрицание на всяко градоустройство и здравословност;  

Б – безсистемно застроени малки къщички, с неправилни дворове; 

 

 
Фиг. 18. Незадоволителни отстояния на застрояване в гр. София [31]  

„Модерни кооперативни сгради, построени много близо една до друга и отнемащи си взаимно въздуха и 

слънцето“[31] 
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застрояване. Въпреки вече, действащия в този период ЗБНМ, който дава конкретни разпоредби 

относно устройството на територията и строителството са налице незадоволителните резултати, 

влияещи негативно на градския облик. Като основен проблем за епохата може да бъде посочено 

градоустройственото планиране, а не конкретните разпоредби, касаещи строителството. Този 

извод подкрепя тезата, че за правилното застрояване, създаването на добър градски образ и 

хигиенична градска среда съществено влияние оказва на първо място градоустройственото 

планиране и на следващо конкретните строителни разпоредби, влияещи пряко на архитектурния 

образ на сградите. 

            От направените до момента анализи в рамките на настоящото изследване може да бъде 

направен изводът, че едно от основните и най-съществени изисквания, които се поставят към 

градската среда от началото на Третата българска държава е тя да бъде хигиенична за обитаване 

– от гледна точка на градоустройството основна предпоставка за постигането на това изискване 

е осигуряването на достатъчно ослънчаване чрез необходимите отстояния между сградите, както 

и чрез съответната ориентация на жилищните сгради спрямо световните посоки. 

Градоустройството и градското планиране могат да оказват положително или негативно влияние 

в изграждането на образа на града, спрямо възприетия подход и приложените решения.  

            През тридесетте години на миналия век самата общинска администрация е изразявала 

официално мнение относно некачествената градска среда и постройки и прякото им влияние 

върху заболяваемостта на населението от болести като туберколоза. 

            Въпреки твърдението, че градската среда влияе пряко на здравето на хората, в днешно 

време в България продължават да се развиват и застрояват градски територии, без да се държи 

сметка за постигането на здравословна среда, определена като такава по обективни критерии. 

Илюстрираните на фиг. 17. и фиг. 18. примери от миналия век за недопустимо застрояване се 

срещат твърде често и в съвременната действителност на българските градове, което показва 

липсата на законодателна инициатива за отстраняване на посочени проблеми, както и силно 

занижен контрол по строителството. 

 

 

          3.8.3 План Мусман – Oбщ градоустройствен план  

                   на Столична голяма община от 1938 г. 

            През 1935 г. е възложена разработката на нов градски план за Столична голяма община. 

Градската управа се обръща към един от най-известните за времето си специалисти в областта 

на съвременното градско планиране – проф. арх. Адолф Мусман. Той е доказан професионалист 

с академичните си постижения и практически реализации – разработил е градоустройствените 

планове на германските градове Дюселдорф и Щутгарт. 

            Изработването на плана е възложено без международен конкурс с оглед на острата 

необходимост от неговото изработване и приемане, без да има гаранции, че крайният резултат 

ще бъде удачен. Този подход към възлагане на разработката е остро критикуван и планът на 

Мусман има много противници.  

            На арх. Адолф Мусман е възложено проектирането на реалистичен план за градско 

развитие, съобразен с местните особености, култура и финансови възможности за реализация от 

страна на общината. Като основни проблеми, на които се търси решение са посочени – 

разпокъсаността на града, голямата му площ съотнесена към броя жители, голямата площ на 

градските улици и площади отнесена към площта на града и високите разходи за тяхната 

поддръжка, необходимостта от оптимизиране на съществуващите градски квартали.  

            В предложения план се запазва радиалната звездовидна структура на града, която е 

образувана от петте големи транспортни артерии изходящи в различни посоки, около които се е 

развило непланомерното застрояване.[31] Търговският и административен център на града се 

запазва и само се устройва. Предвидените в плана площи за заселване се припокриват с 

използваните към момента с малки изключения, като се предвижда те да бъдат устроени 
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съгласно градоустройствената теория. По-голяма свобода при разработването на плана се 

прилага в периферните зони, които са много слабо развити и позволяват съществена намеса, 

съответно промяна в цялост на градоустройственото решение за тях.  

 

 
Фиг. 21. План Мусман – Схематичен общ градоустройствен план на Столична голяма община  

(голяма София) – 1938 г. 

 

            Планът е приет през 1938 г. и е най-подробният градоустройствен план правен до 

момента, в който се прилага градоустройствената теория, разработват се транспортните връзки 

и зелената система на града – фиг.  19 и 20. Така и не е приложен поради избухването на втората 

световна война и приемането на нов общ градоустройствен план през 1945 г.  

          Планът Мусман е критикуван остро и отхвърлен в доклади и обсъждания в заседания на 

БИАД, тъй като се счита, че не дава решение на основните градоустройствени, социални и 

икономически проблеми, които са поставени в заданието.[33] 

 

 

          3.8.4 Общ градоустройствен план на София от 1945 г. 

            Общият градоустройствен план на София от 1945 г. е изработен на базата на плана 

Мусман от 1938 г. като има за цел да реши градоустройствените проблеми на града по нов начин, 

отразявайки нуждата от възстановяването на града след Втората световна война. След 

конфликта ядрото на града има над 12 000 разрушени и повредени от бомбардировките сгради. 

Новият план е разработен след проведен конкурс и е одобрен от Министерския съвет на 6 

септември 1945 г. Към плана е издаден застроителен правилник и Наредба-закон за групиране и 

цялостно изграждане на парцелите и кварталите на София.  

            Предвиждането на плана е за нарастване на населението на града до 800 000 души за 

тридесет годишен период и гъстота на обитаване от 200 души на хектар, каквото е 
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предвиждането и на плана Мусман. Планът предлага функционално зониране, полицентрична 

структура с районни центрове, богата зелена система, радиално-кръгова комуникационна 

система, транзитни магистрали и масов градски транспорт.  

            Одобрения план е разработен за около четири месеца и не предлага решение на някои 

съществени въпроси, сред които е главният градски център. За тази цел е проведен 

международен конкурс през 1947 г. – като резултат е закрита ул. „Търговска“ и се създава така 

нареченото „Ларго“, което изменя историческата структура на зоната като я заменя с ново 

градоустройство и застрояване – таке се създават сградите на днешния министерски съвет, 

народно събрание и президентство в град София.[33] Може да се обобщи, че изработването на 

този план е резултат от приключването на Втората световна война и последствията за града след 

нея, смяната на държавното управление и новите перспективи за социално–икономическо 

развитие, които се възприемат. 

 

 

          3.8.5 Общ градоустройствен план на София от 1961 г. 

            През следващите години отново се наблюдава засилен процес на урбанизация, 

населението нараства, строят се големи промишлени предприятия и през 1956 г. 

държавното ръководство взима решение за възлагане на разработването на нов общ 

градоустройствен план на София и околоградската зона. Работата се възлага на два 

колектива, които работят едновременно и през 1960 г. са предложени два варианта. 

Първият предвижда градът да не се разраства териториално, а да се изгради чрез 

вътрешна реконструкция. Вторият предвижда усвояване на големи свободни територии.  

            Като по-реалистичен е приет първият план, но основната му концепция е 

пренебрегната и започва разширяването на града с изграждането на панелните 

комплекси – така наречените „комплекси спални“, които не са свързани с градския 

организъм, носейки тежки социални, комуникационни и икономически последици.[33]  

            Планът приет през 1961 г. е със значително разширен обхват спрямо този от 1945 

г. и обхваща и околоградската зона, но отново не предлага дълготрайна перспектива за 

нейното развитие поради своята концепция. 
 

 

          3.8.6 Общ градоустройствен план на София от 1982 г. 

            Общият градоустройствен план от 1982 г. не е нова концепция за развитието на 

града, а представлява развитие на плана от 1961 г. Още през 1968 г. за пореден път се 

взема решение за разработването на нов градски план, тъй като се констатира, че 

заложената  в плана от 1961 г. демографска прогноза с хоризонт 20 години е 

надхвърлена, генералната концепция на плана за реконструкция на града не се 

осъществява и градът изпитва необходимост от усвояването на нови територии за своето 

развитие.[1] За пореден път се повтаря историята и градът се оказва без актуален план 

за своето градско развитие, което е пряк резултат от грешна управленска политика и 

решения, както и от възприемането на грешна генерална концепция. При създаването на 

поредния нов градски план от авторския колектив през 1973 г. се предлага свободен 

линеарен модел на развитие на града, който е отхвърлен като нереалистичен. През 1976 

г. е обсъден нов вариант на предложения план, в който залягат нереално нисък 

демографски ръст и отново не се предвижда почти никакво териториално развитие.[1] 
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          3.8.7 Действащ общ устройствен план на София и Столична община 

            Действащият ОУП на София и Столична община е одобрен през 2007 г. До тогава градът 

се развива на база старите предвиждания. След промяната на политическата система през 1989 

г. концепцията за социално-икономическо развитие се променя генерално, прекратяват се 

плановото развитие и капиталното строителство, което оказва пряко влияние на последващото 

градско развитие. В приложение остава и строителният закон ЗТСУ, който е съставен в условия, 

които не отговарят на новите потребности, като е изменен, за да бъде приложим до приемането 

на нов закон (ЗУТ през 2001 г). Изготвянето на нова нормативна уредба за регламентирането на 

материята по устройство на територията, градското планиране и строителството отнема твърде 

дълго време – 12 години за приемане на нов закон и 18 години за приемане на нов ОУП за гр. 

София. Това е период, в който градът отново за пореден път претърпява хаотично развитие, 

носещо след себе си своите последствия за градския организъм и цялостния градски образ. 

            Като основни проблеми произтичащи от заложената в ОУП концепция за развитие на 

града могат да бъдат посочени – завишени параметри за строителство в жилищните зони, 

разрешаването на строителство в зони без развита инфраструктура. Проблеми, възникващи от 

приложението на плана от страна на общината са липсата на реалистична преценка на 

възможностите за прилагането на плана и бавните темпове за изграждането на основната градска 

инфраструктура, както и почти цялостната липса на изграждане на инфраструктурата в 

отделните развиващи се градски зони. 

            Резултатът за качеството на градската среда е незадоволителен, което в съчетание със 

строителните разпоредби на ЗУТ, влияещи пряко върху архитектурния образ на сградите 

допринасят и за нехармоничния градски образ. 

            Действащият ОУП на София е с хоризонт 2030 г. От 2018 г. общинското предприятие 

Софияплан започна процес по подготовката на изменението на ОУП на Столична община, като 

в момента се подготвя заданието за изменение.[45] 

 

 

          3.8.8 Подробни устройствени планове и тяхното влияние в развитието на града 

            В град София голяма чат от обхвата на подробните устройствени планове (ПУП) и по-

специално плановете за регулация (ПР) фактически се изработват постфактум за територии, в 

които голяма чат от имотите вече са застроени. Това е предпоставка за съобразяване на 

плановете със съществуващи фактори като по този начин не се спазват градоустройствените 

принципи за проектиране. Голяма част от тях е трудно да бъдат квалифицирани като планове, 

изготвени на база градоустройствена теория, следващи конкретна концепция за развитие и 

добрата практика. Тук могат да бъдат търсени причини за незадоволителната градска среда и 

лошите улични силуети. Проектирането на улична мрежа без съблюдаването на каквито и да е 

принципи, формирането на УПИ с неблагоприятни размери и пропорции за хармонично 

застрояване, наличието на хаотична застройка и завишаването на устройствените показатели са 

сред основните причини за лошите резултати за градската среда, градския образ и качеството на 

живот. Съществен проблем е перспективата за реалното прилагане на одобрените ПУП за 

съответната територия от страна на общината. Често предвидените улици и инфраструктура не 

се реализират с години и десетилетия, което съсипва развитието на редица зони, в които се 

строят нови сгради без осигурен качествен транспортен достъп и връзка с централно 

водоснабдяване и канализация. 

 

 

          3.8.9 Примери за градско планиране от други държави 

            Като образец за вида на доброто градско планиране могат да бъдат посочени примери от 

някои държави. На фиг. 31. е показано градоустройственото планиране в гр. Барселона, като 

преобладават блоковете с еднакъв размер. Планирането и извършено върху модулна мрежа, 

позволяваща лесно вмъкване на нехарактерни за нея елементи – площади, коси на мрежата 
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булеварди и други характерни елементи на градското планиране. Блоковете са предвидени за 

сключено застрояване със сходна височина и са със скосени ъгли, което спомага за образуването 

на широки пространства в пресечните точки на артериите от ортогоналната улична мрежа. 

Еднаквите размери на строителните блокове и определената височина на сградите 

благоприятстват изграждането на хармонични улични силуети, добър и прегледен градски 

образ. 

 

 
Фиг. 31. гр. Барселона, Испания – планирано градоустройство с генерална концепция за застрояване  

с еднакъв характер и ортогонална улична мрежа 

 

 
Фиг. 32. гр. Айндховен, Нидерландия – планирано градоустройствено развитие на жилищна територия 

 

            На фиг. 32. е показан градски участък с жилищно застрояване в гр. Айндховен като цялата 

територия е планирана, характера и функцията на застрояване са сходни и няма случайно 
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застрояване. В този участък не се наблюдава генерална концепция за цялата територия като при 

гр. Барселона, а по-скоро обстойно планиране на малки части от наличната територия с 

предвиждане на подходяща улична мрежа и хармонично застрояване като системата се повтаря 

и променя ритмично.  

            Фиг. 37. представя градското ядро на София, което е планирано с ортогонална 

устройствена мрежа с първите градски планове след Освобождението. Характерно за тази 

градска част са сравнително тесните градски улици и голямото по височина застрояване по тях, 

което води значително засенчване. Въпреки това постигнатия градски образ създава впечатление 

за добро градско планиране. Фиг. 38. илюстрира провала на градското планиране в развиващите 

се градски територии на София. Те се характеризират с криви и тесни улици, които често дори 

не са изпълнени, безразборно застрояване, което не е подчинено на обмислен генерален план за 

развитие, налице е застрояване от различен тип с различен характер, височина. Строят се 

различни по функция и мащаб сгради в рамките на един контекст в парцели с произволна форма 

и затруднен достъп. От анализа на показаните територии в кв. Манастирски ливади и кв. 

Кръстова вада може да се направи извод, че те са развити без да е следвана генерална концепция 

и качествено планиране, което ясно личи при директното сравнение на примерите показани на 

фиг. 31–32 и показаните на фиг. 37–38.  

            Формирането на градския образ е повлияно от два основни фактора – 

градоустройственото планиране със всички негови компоненти, осигуряващи предпоставки за 

хармонично застрояване и предвидим градски силует и строителните регулации, влияещи пряко 

върху изграждането на архитектурния образ на отделните сгради, които формират общия 

градски образ. 

            От направения анализ на строителното законодателство в Третата българска държава до 

приемането на действащия ЗУТ, може да се обобщи че са налице създаване и надграждане на 

правила с приемственост и увеличаващ се обем с цел по-обхватното регламентиране на 

материята. 

 

 
Фиг. 37. гр. София – градоустройство с ортогонална улична мрежа в ядрото на града планирано с 

първите градски планове 
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Фиг. 38. гр. София – кв. Манастирски ливади – застрояване с различен характер и липса на 

градоустройствена концепция за развитие 

 

            Плановете на града се изработват без дългосрочна концепция – не е реалистично 

генералната концепцията за развитие на града да се изработва с хоризонт 20-30 години, особено 

след като от позиция на опита късата перспектива в планирането ясно може да бъде дефинирана 

като основен проблем. Необходимо е да бъде изработена генерална концепция и градския план 

да се актуализира в детайли през предварително определени периоди от време спрямо текущите 

темпове на развитие в обхвата на генералната концепция. Резултатите от честата смяна на 

генералната концепция са налице с всички произтичащи от това последици и не могат да бъдат 

квалифицирани като задоволителни. 

            Още през тридесетте години на миналия век проф. Адолф Мусман дефинира основни 

проблеми за градската среда, които са пряко повлияни от некачественото устройствено 

планиране.  

            След близо 100 години се наблюдават същите проблеми, които освен че във времето не 

са намерили своето решение се повтарят с пълна сила и при развиването на нови градски 

територии. Необходим е нов подход в градското планиране, който да бъде приложен в 

развитието на бъдещите градски територии. Във вече изградените градски зони е невъзможно 

да бъдат правени генерални промени, тъй като са инвестирани огромни средства за застрояване 

и облагородяване – подходът при тях е с частични мерки, които биха били благоприятни за всеки 

конкретен случай.  

            Общината трябва да отделя достатъчен бюджет за реализирането на градоустройствения 

план особено от гледна точка на развитие на градската инфраструктура и да бъде ангажирана с 

конкретни срокове, тъй като са налице проекти очакващи своята реализация над три 

десетилетия, което е недопустимо за осъществяването на генералната концепция, съответно за 

правилното функциониране на града като едно цяло. 
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4. АРХИТЕКТУРЕН ОБРАЗ – АНАЛИЗ НА ХАРАКТЕРНО ЗА БЪЛГАРСКИТЕ 

    ГРАДОВЕ ЗАСТРОЯВАНЕ  

 

    4.1 Застрояване в исторически контекст при условията на регулации от ЗУТ 

            Фиг. 40. представя поглед над стария град в Несебър (древният град Месамбрия Понтика, 

по-късно Месемврия), който възниква в античността около V век пр. Хр. През 161 г. градът е 

разграбен и опожарен. В града са запазени множество къщи, датиращи от периода на 

Възраждането. По-ранни архитектурни паметници, които са запазени до днес са църквите „Св. 

Стефан“ и „Св. Йоан Кръстител“, датирани от XI век и църквата „Христос Пантократор“ от XIII 

век. Вижда се нагледно античната градоустройствена структура на застрояването с характерните 

твърде тесни улици и липсата на генерална теоретична концепция в градоустройството, 

характерна за съвремието. 

            Интересно е да се разгледа града в обхвата на настоящото изследване тъй като повечето 

от постройките са съвременни и са изградени на места на стари сгради в контекста на 

историческа среда На фиг. 41. ясно могат да бъдат видени в по-едър план хаотичната застройка 

– сключено и свободно застрояване при изключително намалени отстояния, тесните и криви 

градски улици, значителната плътност на застрояването, множеството пристроявания и 

достроявания на различни сгради. Всичко това е резултат от архаичното градоустройство и 

липсата на генерално планиране в съвремието. Това е град с висока историческа стойност, в 

който не би трябвало да се допускат мащабни преустройства и реконструкции на съществуващи 

сгради, тъй като подобни дейности обезличават историческата среда. Удачно е да се допуска 

ремонт и осъвременяване на заварените постройки с цел тяхната нормална експлоатация.  

 

 
Фиг. 40. Несебър старият град (древният град Месамбрия Понтика) – общ изглед от въздуха 
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Фиг. 41. Несебър старият град (древният град Месамбрия Понтика) –  

градоустройство и характерно застрояване 

 

            Изграждането на хигиенична и добра среда за обитаване с постигане на добър градски 

образ по съвременните стандарти в условията на твърде архаично градоустройство е 

изключително трудна задача, за която е необходима генерална концепция и строги правила. Това 

е основно доказателство на тезата, че без добро градоустройство, няма как да бъде постигнато 

качествено застрояване и качествена градска среда. Ясно може да се види липсата на каквато и 

да е приемственост между съществуващите исторически сгради и изградените съвременни – 

нито като характер на застрояване, нито като типология, без мисъл за уличния силует, без 

съобразяване с контекста и историческата стилистика на мястото. Повечето от постройките са 

изградени съгласно законодателството, действащо в Третата българска държава и резултатите 

определено не могат да бъдат окачествени като задоволителни. Освен нормативните изисквания 

пряко влияние има и неправилната концепция за развитие на този исторически град. 
 

 

    4.2 Допълващо застрояване 

            В чл. 20 от ЗУТ се дефинира застрояването като основно и допълващо. Често в райони с 

преобладаващо по-старо застрояване се наблюдава прекомерно допълващо застрояване, което 

често е незаконно. Това създава почти 100 % плътност на застрояване в някои градски квартали, 

което противоречи на разпоредбите на чл. 41 (3) от ЗУТ: „(3) По реда на ал. 2 не се допуска 

застрояване, с което се превишават зададените с подробния устройствен план устройствени 

показатели за съответния урегулиран поземлен имот.“[8] Вследствие от тази дейност 

озеленяването се свежда почти до нула. Тази прекомерна плътност на застрояване води след себе 

си и сериозни проблеми от противопожарна гледна точка, тъй като е предпоставка за мигновено 

пренасяне на огъня при възникване на пожар. 
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Фиг. 45. Основно застрояване и прекомерно допълващо застрояване в гр. Самоков 

 

 
Фиг. 47. Основно застрояване и прекомерно допълващо застрояване в гр. Самоков 
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            На фиг. 47. е показана извадка от кадастъра, показваща част от фактическото допълващо 

застрояване, което е изпълнено в имотите. На фиг. 45. се вижда, че допълващото застрояване е 

със значително по-голям обхват. Фактът, че не фигурира в пълен размер в кадастъра показва, че 

е незаконно. По снимковия материал се разбира, че въпросното допълващо застрояване 

съществува от дълго време и мерки спрямо незаконното му строителство не са предприети от 

компетентните органи. Разгледаните примери защитават тезата, че освен добре съставено 

законодателство от съществена важност са усилията за неговото прилагане. Въпреки 

неправомерното допълващо застрояване впечатление прави правилната форма на имотите и 

хармоничната застройка на основното застрояване като са оформени приемливи улични силуети 

– пряк резултат от добрите градоустройствени дадености. 

 

 

    4.3 Характерна сграда по чл. 31 (5) от ЗУТ 

            Чл. 31 (5) Нормативите за разстояния до страничните граници на урегулираните 

поземлени имоти по ал. 1 и 2 се прилагат за сгради с дълбочина до 16 м. За частта от сградата с 

по-голяма дълбочина към разстоянията до страничните граници на урегулираните поземлени 

имоти по ал. 1 и 2 се добавя 30 на сто от увеличената дълбочина над 16 м. В урегулиран имот с 

лице към две улици разстоянията за дълбочината над 16 м се увеличават, докато достигнат 

стойност с 2 м по-голяма от норматива за разстояние до странична граница по ал. 1 и 2. 

 

 
Фиг. 50. Характерен план на сгради, изпълняващи чл. 31 (5) от ЗУТ – кв. Кръстова вада гр. София 

 

            Текстът на чл. 31 (5) от ЗУТ е интересен за разглеждане по няколко причини. Първо не е 

обосновано с какво посоченото ограничение благоприятства постигането на по-добра среда на 

обитаване. Второ този текст има пряко физическо изражение в изграждането на архитектурния 

образ, което може да се види нагледно и съвсем буквално в предоставените примери на фиг. 50. 

и фиг. 51. Трето – не е уточнено защо посочената стойност е определена да бъде точно 16 м и от 

коя част на сградата се мерят 16 м. В случай като посочения при малки строителни парцели и 

сравнително малки сгради ситуацията е предвидима, но при големи парцели, съответно сгради, 
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изпълнението на посоченото нормативно изискване представлява съществен въпрос за 

решаване, който влияе пряко върху архитектурното решение на дадената сграда. Логиката 

следва спазването на посочените минимални отстояния до страничната регулационна линия и в 

двата имота. С текста на чл. 31 (5) законодателят определя, че нормативните изисквания са 

достатъчно условие за нормално ослънчаване до шестнадесетия метър дълбочина на сградата, а 

при по-голяма дълбочина е необходимо завишено отстояние. Законовото изискване на чл. 31 (5) 

е лишено от съществена логика. 
 

 
Фиг. 51. Характерен изглед на сгради, изпълняващи чл. 31 (5) от ЗУТ – кв. Кръстова вада гр. София 

 

 

    4.4 Промяната на характера на застрояване: в зони с преобладаващо ниско застрояване 

          в новите устройствени планове се предвижда средно етажно застрояване при същите 

          градоустройствени условия 

            Промяната на характера на застрояване: в зони с преобладаващо ниско застрояване в 

новите устройствени планове се предвижда средно етажно застрояване при същата големина на 

строителните парцели и наличната инфраструктура, което неминуемо води до значително 

уплътняване на територията и повишаване на интензивността на застрояване, което натоварва 

недостатъчната инфраструктура и спомага за солидно застрояване при минимални отстояния 

между сградите. Инфраструктурата е в незадоволително състояние – поддръжката и 

осъвременяването й са задачи с неясен срок. Създава се усещане за презастрояване и 

пренаселване на територията, породено от инфраструктурата с недостатъчен капацитет за 

натоварването, породено от необмисленото развитие на територията, минималните отстояния 

между сградите, лошите градоустройствени дадености и застрояването без обща концепция.  

           На фиг. 52. е представено изображение, представящо развиваща се градска територия, в 

която преобладава ниско  свободно застрояване с еднофамилни жилищни сгради. В територията 

са построени многофамилни жилищни сгради средно и високо застрояване и са налице редица 

строителни площадки на сгради със същия характер на застрояване. Градоустройственото 

решение е с тесни вътрешноквартални улици, които са криви и често задънени. 
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Фиг. 52. Изглед в план на една от най-бързо развиващите се територии в град София в момента –  

кв. Кръстова вада 

 

    4.5 Влияние на чл. 24 от ЗУТ върху обемно–пространственото изграждане на сградите 

            Определянето на височината на сградите по съществуващата методика, по-високият 

коефициент на интензивност и многобройните изключения от правилата посочени в самия ЗУТ, 

оказват своето съществено влияние в обемно-пространственото изграждане на сградите в 

България. Най-често се изразява във формообразуването на сградите в подпокривния обем, 

разположен между най-високата част на ограждащата стена (корниза/стрехата) и билото на 

сградата. Често срещан феномен е тоталната липса на стилистична връзка между двете части на 

сградата – частта от терена до най-високата част на ограждащата стена и частта в подпокривния 

обем . Очевидно връзката между обемното изграждане на дадена сграда се къса точно на 

границата между двете посочени части и се създава усещане, че сградата е сглобена от различни 

парчета, които не кореспондират помежду си стилово и типово. В зоната над най-високата точка 

на ограждащите стени се появяват всякакви нехарактерни за архитектурната теория решения, 

които да успеят да запълнят максимално оставащата част от позволената разгъната застроена 

площ за имота в името на по-голяма печалба, без съществена мисъл за цялостния архитектурен 

образ на сградата. 

            Анализираното явление е демонстрирано на фиг. 54. и фиг. 55. като на едното 

изображение са представени двете части на една и съща сграда. Погледнати по отделно не биха 

могли да бъдат съотнесени към една и съща сграда, тъй като липсва каквато и да е стилистична 

и структурна връзка между тях – създава се впечатлението, че наблюдаваме две коренно 

различни сгради. Трябва да се отбележи, че посочената постройка не е нова и се наблюдават 

намеси в архитектурния образ, направени от ползвателите в течение на експлоатационния живот 

на сградата. Това е още една илюстрация на негативното влияние на неконтролирана намеса 

върху архитектурния образ на българските сгради и от там върху цялостния образ на 
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българските градове. В частта от сградата на фиг. 54. наблюдаваме една стандартна жилищна 

сграда, следващ ритъма на нормалната логика на обемно-пространствено образуване за този тип 

сграда. Не се наблюдава висока архитектурна стойност и сградата може да бъде определена по-

скоро като напълно обикновена, отколкото като интересна или впечатляваща. Въпреки това 

сградата се вписва в типологията за жилищна сграда. Ситуацията с архитектурния образ в 

пространството между най-високата точка на ограждащата стена и билото съществено се 

различава от това, което наблюдаваме във фиг. 54. Самият факт, че характерните особености от 

анализирания пример могат да бъдат съотнесени към голяма част от сградите в България е 

красноречив, че са налице тежки проблеми в нормативната уредба, които провокират и 

позволяват подобни решения, противоречащи на архитектурната теория и добрата архитектурна 

практика. От изображението представено на фиг. 55. може да се заключи, че по-скоро 

наблюдаваме сграда, изградена в условията на липса на каквито и да било строителни регулации, 

отколкото в условията на една добре съставена и осмислена нормативна уредба. 

 

 
Фиг. 54. Част от сграда между терена и най-високата точка на ограждащата стена –   

кв. Хладилника, гр. София 

 

             

            Наблюдаваният архитектурен образ е резултат от два фактора: не добре съставената 

нормативна уредба, гарантираща подобен архитектурен образ и липсата на адекватен контрол 

при експлоатационния живот на сградите, позволяващ нерегламентирана намеса в 

архитектурния образ. 

            Образът не е задоволителен от експлоатационна, теоретична и естетическа гледна точка 

и благоприятства за незадоволителния уличен и квартален силует, а мултиплицирането на този 

ефект (тъй като посоченият пример не е единичен случай, а по-скоро масов) благоприятства 

създаването на незадоволителен и дисхармоничен образ на българските градове. 

На фиг. 56. с червен контур и цвят е илюстрирана нерегламентираната намеса в двете показани 

сгради. Към нея спадат и остъкляването на балкони, промените във фасадните материали и  
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Фиг. 55. Част от сградата от фиг. 54. между най-високата точка на ограждащата стена и билото –   

квартал Хладилника, гр. София 

 

 
Фиг. 56. Нерегламентирана намеса в сградите, възможна поради занижения контрол –   

квартал Хладилника, гр. София 

 

цветове и произволното разполагане на технически елементи по фасадите. Съществените 

нарушения са в зоната между най-високата точка на ограждащата стена и билото, които най-

често се свеждат до покриване с трайни конструкции на открити покривни тераси, изграждане 

на стени и покриви в помещения, попадащи под скатните покрив, частични покривни ремонти с 
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материали нехарактерни за сградата, надстроявания и достроявания. Маркирани са девет на брой 

нерегламентирани намеси, което показва, че извършването на подобни дейности е по-скоро 

често срещано явление, отколкото единичен случай. Отново се вижда резултатът от занижения 

контрол на незаконната намеса в сградите. 

 

 

    4.6 Сключено застрояване 

            Би било удачно да се запише сключеното застрояване да се разрешава единствено и само 

след одобряване на силуетен план за цялата улица. Сключеното застрояване при калканната 

стена между двете показани на фиг. 56. сгради има нелогичен вид – в триметровите отстояния 

от калканната стена и двете сгради са с еднаква височина, която е по-малка от височината в 

останалата част на сградите. Този подход спомага за очевидната „дупка“ в постигнатия общ 

силует на сградите, която не допринася с нищо за изграждане на по-качествена среда и постигане 

на завършен и логичен архитектурен образ. Единственото, което задоволява е нелогични 

нормативни изисквания и показва изпълнението на сключено застрояване без обща мисъл и 

цялостна концепция. 

            На фиг. 57. се вижда нагледно начинът на сключено застрояване в България при 

условията на действащото строително законодателство. До най-високата точка на ограждащата 

стена може да се определи частична приемственост между сградите. От най-високата точка на 

ограждащата стена до билото наблюдаваме застрояване, което не носи определен характер – 

комбинация между скатни покриви с произволен наклон, плоски покриви, покривни тераси и 

частично изпълнение на чл. 21 от ЗУТ. Крайният резултат от сключеното застрояване на този 

градски квартал води до нехармоничен уличен силует и незадоволителен градски образ.  

 

 
Фиг. 57. Уличен силует при сключено застрояване в условията на ЗУТ – Цветен квартал, гр. Варна 

 

Показаната застройка изглежда съставена от сгради проектирани без план за общ уличен силует, 

всяка проектирана сама за себе си без да участва и да се съобразява по никакъв начин не просто 

със заобикалящата среда, а със съседните сгради застроени на сключено застрояване. Това е 

недопустима ситуация, която е патологична за българските градове и очевидно не е правилно 

регламентирана.  
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Анализираният пример от фиг. 57. илюстрира липсата на удачен нормативен регламент 

и правилно устройствено планиране на зоните с ново застрояване. Смисълът на сключеното 

застрояване е да се постигне застройка в различни имоти със сгради с приемливо вписване в 

средата, формиращи общ хармоничен силует при пестене на земя, поради липсата на отстояния 

през страничната граница между два съседни имота. Минималното необходимо изискване, което 

трябва да бъде задължително е обща височина на сградите и обща височина на билото за 

сградите при сключено застрояване в един градоустройствен квартал по една улица, за да може 

да бъде оформен общ силует на отделните сгради част от общата застройка. 

            На фиг. 58. наблюдаваме градоустройствен квартал изцяло със сключено застрояване – в 

неизпълнение на градоустройствения план се явява единствено имот със заварена еднофамилна 

жилищна сграда изпълнена преди влизането на застроителния план. Сградите оформящи 

цялостното застрояване не могат да бъдат класифицирани като част от едно цяло по нито един 

признак – цветова схема, обемно-пространствено решение, етажност. И все пак проблемът в 

цялостния образ на посоченото застрояване не е индивидуалността на всяка сграда. Проблемът 

е липсата на устройствен план регламентиращ ясно и недвусмислено линията на застрояване 

(към улицата и към дъното на имота), еднаква височина на сградата до най-високата част на 

ограждащата стена и до билото, както и цялостен уличен силует на застройката – регламент, 

целящ постигането на хармоничен градски образ. Тъй като и четирите улици граничещи със 

застрояването са с еднакъв статут е редно и височината на всички сгради да бъде еднаква – 

наблюдава се различна височина при сключеното застрояване фактор, който е негативна 

предпоставка за обективния вид на цялостния архитектурен образ. 

 

 
Фиг. 58. Градоустройствен квартал със сключено застрояване в условията на ЗУТ –  

Цветен квартал, гр. Варна 
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    4.7 Презастрояване на жилищните зони 

            За илюстрация на прекомерното застрояване на жилищните зони ще бъдат анализирани 

примери от квартал Манастирски ливади в град София. Кварталът е градска територия, чието 

развитие и мащабно застрояване се случи през последните 20 години в условията на регулации 

от ЗУТ. В тази градска територия може да бъде наблюдаван резултатът от наслояването на 

проблеми в съвременното градско планиране, проектиране и строителство на жилищни сгради 

в България, които се посочват в настоящия труд. Незадоволителното градоустройство с 

множество имоти с неправилна форма, криви и тесни улици, неправилно определени 

устройствени показатели за застрояване. Отсъствието на логична градоустройствена мисъл в 

планирането – липса на достатъчно обществени пространства, паркове, зелени площи, училища, 

детски градини, недостатъчно места за паркиране на автомобили, липса на велоалеи и нормални 

пешеходни тротоари. Този градски квартал е еманация на превеса на частния интерес над 

обществения в строително-инвестиционния процес. Имотите се уплътняват до абсолютния 

максимум с цел печалба, без никаква мисъл за цялостната среда за живот и градския образ.  

 

 
Фиг. 62. Значително уплътняване на жилищна територия перспективен изглед –  

кв. Манастирски ливади, гр. София 

 

Проблемът се корени в регламентацията на целия процес и във факта, че подобно 

презастрояване изобщо е допуснато да се случи. Правоприлагащите органи и закона не са успели 

да изпълнят основното си призвание – гарантиране на обществения интерес, а именно: да 

осигурят добър градски образ с хармонично застрояване, отговарящо на универсалните 

естетически ценности чрез добро градоустройствено планиране, както и постигането на 

качествена и здравословна среда за живот на обитателите. И всичко посочено се наблюдава в 

една градска територия развита и застроена в началото на XXI век, в столицата на европейска 

държава. Това е още едно доказателство в подкрепа на теорията, че образът на българските 
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градове страда от наслоени градоустройствени проблеми, както и от действащата нормативна 

уредба, при чието действие се случват крайни недоразумения и се създават множество райони и 

територии с некачествена и нехигиенична среда за обитаване – фиг. 62. 

            При директно сравнение на двете маркирани на фиг. 67. жилищни зони лесно може да 

бъде направен извод коя територия дава предпоставки за по-качествен и по-хигиеничен начин 

на живот на своите обитатели – тази оградена със син цвят. Територията маркирана със син цвят 

е проектирана с идеята за създаване на максимално качествена градска среда с мисъл за 

ползвателите и съблюдавайки добрата професионална теория. Червената зона е създадена като 

резултат от строителство в условия на пазарна икономика в зона с инфраструктура и парцели 

подходящи за ниско строителство с малка плътност и интензивност на застрояване – единствена 

цел на цялото застрояване е печалба. Не се наблюдава отношение към създаване на стойностни 

сгради и качествена градска среда с мисъл за хората. Почти всички сгради са изпълнени при 

постигане на максималния коефициент за интензивност на застрояване за съответния имот. 

 

 
Фиг. 67. Две граничещи жилищни територии със съществено различие в плътността на застрояване –  

кв. Манастирски ливади в червения контур и кв. Борово в синия контур, гр. София 

 

            На фиг. 69. наблюдаваме три жилищни сгради, които са изградени и нанесени в 

кадастъра, съответно може да бъде прието, че са допустими съгласно действащите нормативни 

изисквания. Лявата сграда №3 е свободностояща, двете десни сгради №1 и №2 са построени на 

сключено застрояване. Според общия устройствен план на град София зоната, в която попадат 

имотите е „Жилищна зона с преобладаващо средноетажно застрояване – Жс“ с максимална 

плътност 50%, максимален коефициент на интензивност 2,3, минимално озеленяване 35% и 

максимална височина 15 м за жилищни сгради. Интересно е да се отбележи, че предвидения в 

ОУП за тази зона коефициент на интензивност на застрояването със стойност 2,3 е в 

противоречие с посочената максимална стойност в чл. 19 (1) от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ, 

където за зона Жс е посочен диапазон от 1,0 до 2,0 – фиг. 70. 

            За територия от периферните градски части с характеристиките на кв. Манастирски 

ливади – тесни и криви улици, не особено големи по площ парцели залегналите устройствени 

показатели в ОУП на град София изглеждат силно завишени. Резултатът е на лице – една ново 

развита презастроена жилищна територия. Устройствените зони с по-високи показатели за 

застрояване са характерни за централните градски части на големите градове, където няма много 

свободни строителни парцели и плътността е висока поради историческите градоустройствени 

дадености. За развиващи се територии в периферията на града би било по-удачно да се 



52 

 

предвижда необходимата инфраструктура за комфортно обитаване и да се предвижда 

застрояване със занижени показатели с цел по-малко уплътняване и натоварване на територията, 

да се постига повече свободно пространство между сградите и повече озеленяване. 

 

 
Фиг. 69. Жилищни сгради допустими по действащите нормативни разпоредби –  

кв. Манастирски ливади, гр. София 

             

            При разработката на устройствените планове стандартната конструктивна височина за 

жилищен етаж се приема 3,00 м, а за обществено-обслужващ етаж 3,50 м. При максимална 

височина 15 м теоретично се приема изпълнението на 5 пълноценни етажа и един етаж в 

подпокривното пространството до билото с максимална позволена височина от 4,50 м, който не 

се включва във височината на сградата, съгласно чл. 24 (2) от ЗУТ. При ограничение за височина 

15 м, реалната максимална допустима височина на сградата е 15+4,5=19,5 м до билото на 

сградата. Неоспорим факт е, че сгради №2 и №3 са със седем етажа, били те и различни по тип 

(приземен, пълноценен, подпокривен). 

 

 

    4.8 Височина на сградата 

            От законовите разпоредби не може да се определи еднозначна методика за определяне 

височината на сградата, което е илюстрация на законовите текстове, описващи правила и 

изключения от тях. На лице е противоречие в текстовете на ал. 1 и ал. 3 от чл. 24 от ЗУТ и е 

редно да бъде възприета една от двете посочени методики за определяне на височината на 

сградата. И изобщо височината на сградата е физическа величина, в определянето на която не 

би трябвало да бъде приложимо разписаното в ал. 2 „Във височината на сградата не се включва 

височината на подпокривното пространство“. Физически етажът/етажите, попадащи в това 

пространство съществуват и няма как да не бъдат съотнесени към височината на сградата. Така 

в зона с ниско застрояване и допустима височина 10 м реалната максимална височина на 
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сградите е 14,5 м, в зона с допустимо средно застрояване от 15 м реалната максимална височина 

е 19,5 м. При вписване на сградата в допустим обем и възползване от пълната височина до било, 

може да бъде счетено за промяна на характера на застрояване, при което възниква противоречие 

с разпоредбите на чл. 24, ал. 5.  

            Тук е редно да бъде разгледана и разпоредбата на чл. 93 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ, 

който отново дава изключения от приетите правила.  

 

 
Фиг. 71. Жилищна сграда изглед от югозапад – кв. Манастирски ливади, гр. София 

 

            Преките резултати от прилагането на разпоредбите на чл. 93 могат са илюстрирани чрез 

представеото изображение на фиг. 71. – кулата с височина три етажа в югоизточната част на 

сградата, разполагане на слънчеви колектори извън обема на сградата и множество 

слънцезащитни съоръжения различни по вид и характер. Всичко това със сигурност влияе 

негативно на общия архитектурен образ на сградата, както и на средата, в която тя е изградена. 

            Представената сграда на фиг. 71. е пример за анти-архитектура – здание, лишено от 

всякаква архитектурна логика, характеризиращо се с аморфност на обемно-пространственото 

решение, без концепция, логика и професионален замисъл. Създава впечатление по-скоро за 

сграда, развивана и достроявана в течение на времето без какъвто и да е замисъл, отколкото на 

продукт на архитектурен проект. Изглежда единствената цел при създаването на тази сграда е 

била възможността за постигане на максималната разгъната застроена площ, която е позволена 

за имота.  
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            Щом сградата съществува и е нанесена в кадастъра, тя е допустима съгласно 

разпоредбите на ЗУТ. Прилагането на правилата на закона и възползването от посочените 

изключения от същите тези правила, в съчетание със завишения максимално допустим 

коефициент на интензивност за територията, водят до постигането на подобни резултати, които 

могат да бъдат определени като негативни за изграждането на хармоничен архитектурен и 

градски образ.  

            Поради спецификата на архитектурното решение, установяването на реалната височина 

на сградата и фактическия брой на пълноценните етажи спрямо действащите нормативни 

разпоредби, се превръща в казус. В цифровия кадастър е посочено, че сградата е на четири етажа. 

От снимките е видно, че сградата е на шест етажа – четири етажа до най-високата точка на 

ограждащата стена, два в подпокривното пространство до плоския покрив, над който има 

изградени преградни стени. На лице е и седем етажна част от сградата – кулата в югоизточната 

част. Очевидно методиката за определяне етажността на сградите също не е еднозначна. Не е 

редно квалификациите в законовите разпоредби да не отговарят на физическата действителност 

– сграда квалифицирана като четири етажна, да бъде реално шест етажна, като има и седми етаж, 

макар и непълен. И етажите, и височината на сградата над най-високата точка на ограждащата 

стена, съществуват в действителността, заемайки физическа част от пространството и не е редно 

законовите разпоредби да не включват тези етажи във височината на сградата сякаш не 

съществуват. 

            За да се избегнат спекулации с броя на етажи при определения характер на застрояване е 

редно в параметрите на устройствените зони да бъде добавено като изискване освен височина 

на сградата и брой на пълноценните етажи, като се предвиди възможност за постигане и на един 

подпокривен етаж при сгради със скатен покрив и един тавански етаж, при сгради с плосък 

покрив.  

 

 

    4.9 Проблеми, възникващи при прилагането на законовите разпоредби от отговорните 

          органи 

            Пример за тотална недопустимост на застрояването е даден на фиг. 74. По-високата 

сграда е разположена от по-благоприятната южна страна. Двете сгради са жилищни и 

фактическото отстояние между тях през страничната регулация е тотално недопустимо. За тази 

ситуация не са отговорни нормативните изисквания, а прилагането на закона от страна на 

отговорните органи по съгласуване и определяне на допустимостта в проектните разработки и 

издаване на разрешение за строеж. 

            Наличното отстояние между двете сгради не е допустимо дори и при сгради с различна 

от жилищна функция. Въпреки обективната недопустимост, двете сгради са допуснати за 

изграждане и съществуват в условията на действащото законодателство. Разгледаният пример 

ясно показва съществуващите проблеми в прилагането на нормативната уредба по устройство 

на територията и недопустимите резултати за качеството на градската среда и ползвателите на 

сградите. Общественият интерес е пренебрегнат в полза на частния интерес на инвеститора на 

по-голямата сграда, която видно от графичния материал все още е в строеж и се изгражда в 

условията на завареното положение на по-ниската сграда. 
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Фиг. 74. Жилищни сгради, изглед от изток – кв. Кръстова вада, гр. София 

 

 

    4.10 Устройствени показатели – мащаб, вписване в средата и влияние върху образа на 

            града 

            Общият устройствен план на град Варна допуска устройствени зони, за които не се 

уточнява максимална височина на сградите, както и начин на засторяване.[39] Такъв е случаят с 

показаната сграда на фиг. 75., която съгласно ОУП на гр. Варна попада в устройствена зона за 

обществено-обслужващи дейности (Оо). Показателите за тази зона са максимална плътност 60%, 

максимален Кинт 3,00, минимална озеленена площ 30%, минимална част от озеленената площ с 

дървесна растителност 1/3.[40] По пример на ЗУТ и в ОУП се дават изключения от правилата за 

застрояване. В раздел „Предназначение, основни и допълващи функции. Ограничения и 

изисквания при изработване на ПУП“ от Приложение №1 [40] е записано, че при изработването 

на ПУП за УПИ с лице на три и повече улици или ъглов УПИ със свързано основно застрояване 

на двете странични регулационни линии се прилагат изискванията на чл. 36 от „Правила и 

нормативи за прилагане на общия устройствен план“ без ограничаване на интензивността на 

застрояване. При предвиждането на подземно паркиране и под свободната дворна площ, 

озеленена площ с дървесна растителност не се изисква. [40]  

            Редно е да се анализират посочените в Приложение №1 към ОУП на гр. Варна 

изисквания. Не е ясен мотива за въвеждане на изключение от правилата относно коефициента 

на интензивност на застрояването в ъгловите УПИ или тези разположени на три и повече улици. 

Не става ясно защо те са по-различни от съседните имоти в съответната устройствена зона. 

Въвеждането на множество изключения от всяко правило донякъде обезсмисля самото правило. 

Резултатът от тези разпоредби е видим на представеното изображение от фиг. 75. Разглежданата 

градска зона, разположена в централната градска част на гр. Варна, се характеризира със сгради, 

болшинството от които построени преди влизането в сила на ЗУТ и на ОУП на града. Формирана 

е градска зона със застрояване със сходен характер, като не се наблюдават сгради, нетипични за 
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средата. С влизането в сила на ОУП на града и въвеждането на анализираните разпоредби, в тази 

градска зона се появяват сгради със свръх мащаб спрямо заобикалящата среда, които са изцяло 

извън контекста. Показаните сгради не само са извън типологията по размер и мащаб, но влияят 

негативно на уличните силуети, качеството на обитаване и градския образ. 

 

 
Фиг. 75. Сграда със смесено предназначение, изглед –  

централна градска част, ул. Петко Каравелов,  гр. Варна 

 

            За целите на изследването ще бъдат разгледани данните от цифровия кадастър и 

анализирани представени изображения, по които може да се направи заключение за спазването 

на основните разпоредби на ОУП и ЗУТ. Сградата на ул. Петко Каравелов в гр. Варна показана 

на фиг. 75. е построена в УПИ с площ 2120 м2 като застроената площ е 1456 м2, което означава, 

че реално постигнатата плътност на застрояване за имота е 68,7%, което е над максимално 

допустимите 60% за зоната съгласно ОУП. В имота няма реално изпълнено озеленяване нито с 

ниска растителност, нито с висока дървесна растителност – озеленяването в имота на практика 

е 0% при минимално определени 30%. В кадастъра сградата е нанесена като свободностояща, а 

е видно, че сградата е изпълнена на сключено застрояване към сградата от североизток при това 

в противоречие с чл. 21 (2) от ЗУТ. Показаната сграда видимо не е застроена със свързано 

застрояване и на двете странични регулационни линии, което изключва прилагането на 

цитираните разпоредби на чл. 36 (2) от „Правила и нормативи за прилагане на общия 

устройствен план“ – неограничен Кинт, плътност до 80% и минимално озеленяване 10%. 

Сградата е нанесена в кадастъра с функция „Друг вид обществена сграда“, което е 

нерелевантно, тъй като преобладаващата функция е жилищна. Отстоянието през улицата към 

съседната югоизточно разположена жилищна сграда е значително по-малко от височината на 

разглежданата сграда (която в ъгловата част от имота е с височина 10 етажа и подпокривен етаж), 

което е в противоречие на разпоредбите на чл. 32 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ. Височината и 
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дълбочината на застрояване превишават тези в съседните урегулирани поземлени имоти, което 

е нарушение на чл. 27 (3) от ЗУТ.  

            От направения анализ може да се заключи, че сградата е изпълнена в нарушение на 

нормативната уредба – ЗУТ, Наредба №7 за ПНУОВТУЗ, ОУП на гр. Варна, Правила и 

нормативи за прилагане на общия устройствен план. 

            Разгледаният пример нагледно илюстрира съществуващите проблеми в прилагането на 

нормативната уредба по устройство на територията. В разгледания случай общественият 

интерес отново е пренебрегнат в полза на частния интерес. Множеството въведени изключения 

от действащите правила затрудняват прилагането на нормативната уредба и имат пряко 

негативно влияние върху градската среда. Създават се предпоставки за многостранно тълкуване 

и неправилно комбиниране на правила и изключения, вследствие на което са налице сгради като 

анализираната, които съществуват, въпреки че са недопустими, ощетявайки обществения 

интерес и влияещи негативно на градския образ със своя свръхмащаб. 

 

 

    4.11 Сграда тип „ограничителен застроителен обем по ЗУТ“ – 

            мащаб, вписване в средата и влияние върху образа на града 

            Показаната на фиг. 88. сграда е пример за условия на застрояване без посочени 

максимален Кинт и максимална височина. Обемно-пространственото образуване на 

архитектурната форма е твърде буквално, изразявайки абсолютния възможен максимум на 

постигната РЗП. Фасадните повърхности на сградата съвпадат точно с имагинерните 

ограничителни равнини, осигуряващи изискванията за засенчване към съседните сгради. Тази 

сграда е еманация на понятието „Сграда тип ограничителен застроителен обем по ЗУТ“.  

 

 
Фиг. 88. Офис сграда, изглед – централна градска част, гр. София 

  



58 

 

            Поради изброената фактология е необходимо, при въвеждане на понятието 

„ограничителен застроителен обем“ ,във връзка с определяне на допустимостта на сградите, 

като Кинт трябва да бъде по-малък от това, което допустимия обем позволява да бъде застроено. 

Градоустройствената ситуация при сградата показана на фиг. 88. е следната – УПИ с произволна 

многоъгълна форма, граничещ с маломерни УПИ на изток, където е предвидено сключено 

застрояване. Сградата е чужда за средата, извън мащаба на околното застрояване, не е обвързана 

по никакъв начин с оформянето на уличните силуети  и площадния образ. Отново частният 

интерес за постигане на максимално РЗП е взел превес над обществения интерес за хармонична 

застройка, което е позволено от нормативната уредба. 

 

             

    4.12 Жилищните комплекси с многофамилни панелни сгради – застрояване извън 

            първоначалните предвиждания в условията на регулациите на ЗУТ  

            Жилищните комплекси с многофамилни панелни сгради, изграждани до 1990 г. в 

българските градове са мащабни проекти, обхващащи значителна част от някои от големите 

български градове и по този начин оформят образа им. За целите на тяхното построяване са 

развити нови градски територии. Комплексите са проектирани мащабно и от градоустройствена 

гледна точка са изпълнени много добре – налице са достатъчно големи отстояния между 

отделните сгради, получени са големи свободни пространства, големи площи за озеленяване, с 

ниска и висока растителност, предвидени са детски площадки и места за паркиране, в 

устройствените планове са предвидени детски градини, училища и магазини, които да 

обслужват съответния жилищен комплекс. Изпълнена е необходимата инфраструктура – улична 

мрежа, улично осветление, водоснабдяване, канализация, електрификация, топлофикация.  

 

 
Фиг. 98. Изглед от кв. Студентски град, гр. София – цялостно планирана територия  

и нови строежи, които не са част от замисъла на комплексното застрояване 



59 

 

            От теоретична гледна точка жилищните комплекси с панелни сгради са изключително 

добър пример за градски квартали, осигуряващи качествена среда за обитаване. Съществен 

недостатък е еднообразието в архитектурния образ и някои от техническите недостатъци на 

панелните сгради. Друг съществен недостатък, от гледна точка на съвременната 

градоустройствена теория, е еднообразието във функцията на обитаване – това са така 

наречените квартали спални. В рамките на няколко подобни жилищни квартала не е предвидено 

изграждането на градски зони и сгради, осигуряващи работа на обитателите, което води до 

увеличаване на времето за пътуване до работното място на всеки един обитател. По този начин 

се натоварва допълнително градската инфраструктура, увеличава се трафика, увеличава се 

замърсяването на въздуха, правят се значителни разходи за транспорт и се губи време.  

            Съществен проблем е поддръжката на градската територия в тези комплекси, което е 

резултат от общинската политика. Тъй като повечето от тези комплекси са над тридесет 

годишни, сградите също са силно амортизирани поради липсата на адекватна и навременна 

поддръжка от страна на собствениците. Характерно за образа на панелните комплекси е така 

нареченото „саниране на парче“ и остъкляване на балкони в сградите без разработване на 

проекти или подчиняване на общи правила – липсата на регламентация на тези дейности доведе 

до незадоволителния образ на панелните комплекси, който наблюдаваме днес. Това е резултат 

единствено от липсата на регулация и контрол от страна на отговорните институции.  

            Проблем след 1990 г. се явява реституирането на парцели на частни собственици, които 

попадат в териториите на панелните комплекси. Често имотите са маломерни, с неправилна 

форма и попадат в съществуващи зелени площи в междублоковите пространства. В последните 

двадесет години в тези имоти започнаха да се изграждат жилищни сгради, които не са част от 

първоначалния градоустройствен замисъл и не се вписват в средата. По този начин се нарушава 

и баланса на територията – уплътняването и натоварването, което води до значително влошаване 

на качеството на обитаване. Застрояването в единични свободни площи, които са случайни за 

целия градоустройствен план на територията е недопустимо, тъй като води след себе си 

негативни последици за обитаването, продиктувани единствено от частния интерес на 

собствениците на реституираните имоти. Правилен подход в случая е собствениците на земя да 

се обезщетяват от общината с аналогични по стойност и качество парцели в новосформирани 

територии за застрояване. 

            Може да бъде направено заключението, че панелните комплекси, осигуряват добро 

качество на живот на обитателите, но в днешно време изглеждат силно амортизирани и 

непривлекателни за живот – усещане, допълвано от хаотичното ново застрояване, което влияе 

негативно на качеството на живот.  

            На фиг. 98. са представени имоти, които са застроени извън генералната концепция на 

завареното комплексно застрояване. Имотите са маломерни, някои от тях с произволна форма, 

което влияе негативно на изпълнената застройка. Сградите не се вписват в общата ситуация нито 

по мащаб, нито по стилистика – изглеждат чужди на контекста. По този начин влияят негативно 

на цялостния образ на квартала и тяхното изграждане, точно тези УПИ, изглежда лишено от 

планиране. Допустимостта на изграждане на подобни обекти не трябва да бъде възможна с оглед 

осигуряване на обществения интерес и хармоничния градски образ.  

 

 

    4.13 Неправомерна намеса в архитектурния образ на сградите 

            Неправомерната намеса във външния вид на сградите в България е често срещано 

явление, което има силно отрицателно влияние, както върху архитектурния образ на единичните 

сгради, така и върху цялостния градски облик. Законът не забранява изрично каквито и да е 

промени във фасадите и екстериорните материали, както монтиране на елементи на 

допълнително техническо оборудване.  

            Освен да бъдат нормативно регламентирани, такива изисквания трябва да бъдат 

прилагани чрез строг контрол, тъй като резултатите от неправомерна намеса на отделните 
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собственици на самостоятелни имоти в многофамилни жилищни сгради са пагубни за градската 

среда, видимо от представените фасади на фиг. 103., които са претърпели множество 

нерегламентирани промени от всякакво естество. 

 

 
Фиг. 103. Кв. Възраждане IV, гр. Варна – фасада на многофамилна жилищна сграда,  

претърпяла многобройни намеси от различен характер 

 

 

 

5. ОБЩ ПРЕГЛЕД НА СТРОИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ДРУГИ ДЪРЖАВИ 

 

    5.1 Обединеното кралство 

            Обединеното кралство е конституционна монархия –  парламентарно кралство и включва 

четири съставни страни: Англия, Уелс, Шотландия и Северна Ирландия. Британският парламент 

е създаден в средата на XIII век и е сред най-старите в съвременния свят. Това е предпоставка за 

традиция и дълга история на законодателство и управление в страната. В Обединеното кралство 

е налице добре систематизирана нормативна уредба, отнасяща се до устройственото планиране 

и строителството, както и добре развит административен капацитет и електронно обслужване.  

            Законът, регламентиращ устройството на територията е Закон за планиране и развитие 

на градските и крайградските територии (Town and Country Planning Act).[57] Този закон е 

приложим в Англия и Уелс, а в Шотландия и Северна Ирландия са приложими местни закони. 

Най-широкообхватния закон, регламентиращ строителството е Строителният закон от 1984 г. 

(The Building Act). В сила е още един нормативен документ Строителни регулации от 2010 г. 

(The Building Regulations), в който са разписани подробни изисквания към строителната работа.  

            Повечето строителна работа, която се извършва на територията на Англия трябва да бъде 

в съответствие със Строителните регулации. Лицата, които извършват тази дейност, са длъжни 
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да го правят в съответствие със Строителните регулации. Терминът „строителна работа“ 

означава – строителство на нови сгради, уголемяване на сгради, промяна на сгради, промяна на 

предназначението на сгради. Терминът обхваща и още две понятия – контролирана поддръжка 

и контролиран монтаж. Реновацията на елементи като покрив или външни стени и 

топлоизолиране също се счита за строителна работа.[37] 

            Строителните регулации в Англия определят изискуемите стандарти, които трябва да 

бъдат покрити при строителната работа – например, че сградите трябва да бъдат 

топлоизолирани. Но в този нормативен акт не се казва как точно трябва да се извърши тази 

дейност. Тези още по-подробни изисквания са дадени в Одобрените документи (Approved 

Documents).  

            Законодателството в Англия и Уелс дава подробни изисквания към строежите в 

шестнадесет одобрени документа, които не носят задължителен характер, а по-скоро дават 

насоки за очакванията на администрацията към изработването на проектната документация за 

одобряване и издаване на строителни разрешения и въвеждане на строежите в експлоатация. 

            Одобрените документи имат широк спектър от насоки и изисквания, които нямат за цел 

да пречат на иновациите. В много случаи препоръките на тези документи се възприемат 

буквално и се прилагат така, включително например от производители на отделни строителни 

продукти, като целта е изделията да отговарят на препоръчителните изисквания. По този начин 

се стига до уеднаквяване на изделия, произвеждани от различни компании, без това да е законово 

регламентирано. 

            Одобрените документи са с широк обхват, разписани са подробно, включват графики, 

схеми и чертежи, които разясняват текстовете недвусмислено. Може да се направи заключение, 

че е налице законодателна инициатива за подробно регламентиране на материята, което е 

представено старателно и изчерпателно. Това прави регламента добър и лесен за прилагане, 

въпреки значителния обем. Подобен е начинът на регламентиране в САЩ. И в двете държави 

нормативната уредба се прилага успешно, но са налице културни и местни особености, които 

диктуват разликите в законотворчеството и нормативите. Това ясно показва индивидуалния 

подход към регламентирането по собствен начин в различни развити държави. Удачен подход 

за въвеждане на ново законодателство в България е не вземането на готов закон от друга 

държава, а внимателен анализ и съставяне на собствено ново законодателство, отговарящо най-

точно на местните потребности. От анализирането на примерите в отделни държави се вижда, 

че няма универсален подход – има добри практики, но всичко останало е въпрос на местни 

особености, традиции, култура, за постигане на оптимални резултати. 

             

 

    5.2 Конфедерация Швейцария 

            Швейцария (официално Швейцарска конфедерация) е конфедерация, разположена в 

Централна Европа, съставена от двадесет и шест кантона. Икономиката на страната е една от 

най-развитите в света, а стандартът и качеството на живот се оценяват изключително високо. 

Швейцария е основана на 1 август 1291 г. – държавата има дълга история и може да бъде 

определена като консервативна. Законодателството в страната е с традиции и дълга история.  

            Законодателната рамка се определя от федералното правителство. Законът за планиране 

и строителство е съставен от федерални, кантонални и общински декрети. Основният закон, 

регулиращ материята в Швейцария е „Федерален закон за устройство на територията“ 

[Bundesgesetz über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG)], а основния поднормативен акт 

е „Наредба за устройство на територията“ [Raumplanungsverordnung (RPV)].[50] 

            Прилагането на закона се извършва от кантоните, които делегират права и на общините. 

Във всеки кантон има допълнителни закони и наредби към федералния закон.  

            Законът (RPG) и Наредбата (RPV) дават основни насоки за устройственото планиране. В 

тях не са засегнати конкретни строителни разпоредби като височина или разположение на 

застрояването, нито отношения в строителния процес. Устройството на територията се 
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възприема като материя, която е основна и като уреждане стои над строителния процес, тъй като 

обхваща генерални схеми и концепции за пространствено и икономическо развитие, както и за 

правилното оползотворяване на територията. Може да се направи съпоставка между посочените 

в глава 1 от (RPG) цели на закона и посочените в чл. 1 на действащия в България ЗУТ. Двата 

закона имат сходни цели, а именно – устойчиво развитие, правилно оползотворяване на 

територията, създаване на благоприятни условия за живот и отдих на населението. В 

швейцарския закон целите са описани по-обстоятелствено и конкретно, докато в Българския са 

синтезирани кратко и по-общо. И въпреки сходните цели двата закона се различават съществено 

по обхват , съдържание и най-вече относно материята, която си поставят за цел да регулират.  

            Законът (RPG) и Наредбата (RPV) дават общите регулации на федерално ниво. 

Следващите нормативни актове, регулиращи строителната дейност в Швейцария са 

кантоналните закони и наредби. В настоящото изследване ще бъдат разгледани строителните 

разпоредби на най-малкия кантон в Швейцария – Апенцел (Appenzell). 

            Законът е поместен на двадесет и осем страници и обхваща тридесет и  девет члена. Цели 

на закона (BauG) съвпадат с целите на федералния закон (RPG). Законът си поставя за цел да 

осигури подходящо и икономично използване на земята, планирано и подредено заселване и 

застрояване на територията, устойчиво развитие на кантоните и общините, като същевременно 

осигури запазването на обработваемата земя и защита на природата. Законът делегира права на 

кантоналната и общинска администрация. Дават се разпоредби за изготвяне на устройствени 

планове, указания към съдържанието им.  

            Нормативният акт урежда много добре статута на заварените постройки в кантона до 

влизането в сила  на новия  закон, като дава възможност за извършване на определени дейности, 

гарантиращи безопасността, комфорта и хигиената на обитаване. 

            Наредбата дава насоки към разработването на устройствени планове. Описани са 

процедурите за отчуждаване и промяна на вещното право над земята, която попада в обхвата на 

разработката на устройствените планове като за по-специфични казуси се дава препратка към 

кантоналния закон за отчуждаване (EntG). Засегната е темата за корекция на границите на 

имотите, за постигането на строителни имоти с правилна форма, също както в старото българско 

законодателство. Най-значими за настоящото изследване са разпоредбите на трети раздел 

„Строителни разпоредби“. Обхватът на изискванията е от регламентиране на поставянето на 

антени и рекламни надписи, издатини над покриви до изисквания към обемно-пространственото 

образуване на сградите. 

            Прави впечатление субективността в изискването на чл.20 от наредбата, което от своя 

страна поставя изисквания за допустимост на елементи на сградите, във връзка с добрата 

естетика. В действащото законодателство в България не фигурират текстове, отправящи 

изисквания към естетиката на сградите, за сметка на предходни действащи закони в миналото, 

както и на действащите швейцарски нормативи. Законодателят е ангажиран с изграждането на 

естетическа и хармонична градска среда, което регламентира с общ нормативен текст, водещ до 

изповядването на универсалните ценности на добрата архитектура и естетика. Такъв текст дава 

възможност за тълкуване и изразяване на субективно решение от страна на отговорния орган, но 

е факт, че съществува в нормативната уредба на една от най-развитите държави в света. 

             В текстовете на наредбата се дават предписания за осигуряване на достъпна среда на 

хора с увреждания при проектирането на нови жилища, за изискванията към осигуряването на 

необходимия брой паркоместа, за определянето на места за сметосабиране, подпорни стени и 

огради между имоти, извършване на промени в терена, гаражните изходи по улиците и 

тротоарите. Интерес за изследването представлява и разпоредбата на чл.32 от наредбата: 

            Изграждането на обектите описани в чл.32 е на база предвижданията на районните и 

областни планове. Въпреки това се поставят конкретни ограничения в наредбата, целящи 

изграждането на комфортна и здравословна градска среда.  
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            Нормативните текстове, регламентиращи физически характеристики на сградите са 

придружени с графична част, която недвусмислено да разясни текстовата част на изискванията. 

На фиг. 113. и фиг. 114. са представени разпоредбите на чл. 39 и чл. 40: 

 

„Чл. 39 Изравняването на фасадата е външната повърхност, оформена от вертикалните 

прави линии през най-външните точки на конструкцията над съответния терен: изпъкналите 

и незначително вдлъбнати части на сградата не се вземат предвид. 

Чл. 40 Фасадната линия е пресечната точка на фасадата и прилежащия терен.“[49] 

 
Фиг. 113. Фасадно подравняване и фасадна линия – чл.39 и чл.40 [49] 

 

 
Фиг. 114. Фасадно подравняване и фасадна линия – чл.39 и чл.40 [49] 

 

            В нормативния текст се дава ясна и точна дефиниция за типовете етажи на сградата, което 

е изобразено и графично за допълнителна информация. Височината на сградата се определя в 

максимално допустима абсолютна стойност за съответната зона. Въпреки това се определя 

изискване и за броя пълноценни етажи, които са допустими в съответната строителна зона. По 
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този начин недвусмислено се изключват всякакви вариации на етажността на сградата – 

например чрез вкопаване на първия етаж, намаляване до минимума на етажната височина, 

всякакви скосени или частично подпокривни етажи и други подобни похвати, които широко се 

прилагат при проектирането в България. Над таванския етаж при сгради с плосък покрив се 

допуска само изграждане на технически елементи на сградата, които са необходими за нейното 

функциониране. Законът дава и допълнителни разяснения относно класификацията на етажа 

като тавански, както и изисквания относно неговите размери и отстояния спрямо границите на 

предходния етаж. Таванските етажи са допълнителни етажи, ситуирани върху плоски покриви. 

В случай на поне една цяла фасада на таванския етаж той трябва да бъде отдръпнат на минимум 

2,5 м от фасадната линия на предходния пълноценен етаж. 

            Графичното представяне има за цел недвусмислено да онагледи смисъла на нормативния 

текст. Това е най-добрият начин за ползвателите на нормативната уредба - да осмислят и да 

прилагат по-лесно нормативната уредба. В цялата история на българското законодателство не 

присъства графично разясняване на нормативните постановки относно изискванията към 

формообразуването на сградите. В най-добрия случай подобни графики и чертежи са 

публикувани от специалисти, анализиращи нормативната уредба. В тази връзка те никога не са 

имали еднозначен и задължаващ  

характер, а по-скоро са изразявали виждането на автора и са служели като улеснение за 

разбирането на материята от ползвателите на нормативната уредба.  Наложително е в 

съвременното българско законодателство да бъдат изразени графично, като част от закона, 

всички основни постановки относно формообразуването на сградите, както и дефинициите на 

основните елементи на сградата. 

            Текстовете на нормативния документ са много семпло и еднозначно формулирани, без 

излишно утежняване и множество препратки към допълнителни нормативни документи. 

Въпреки това много от тях подлежат на тълкуване от отговорния орган, което може да бъде 

отчетено като съществен недостатък. Целите на наредбата личат ясно от повечето от нейните 

текстове, а именно осигуряването на обществения интерес, регламентирането на използването 

на земята по най-съобразния, екологичен и целесъобразен начин. Това ясно показва, че законът 

не трябва да бъде излишно утежнен и напълно изчерпателен по всички възможни въпроси, които 

могат да възникнат, а по-скоро да регламентира основните постановки на материята по най-

ясния и недвусмислен начин и да дава дефиниция за основните понятия.  

            Тук ясно могат да бъдат посочени разликите с утежняващите и твърде подробни 

одобрени документи в строителното законодателство на Обединеното кралство. От тази 

съпоставка, може да бъде направен извода, че няма универсален подход към регламентирането 

на материята и формулировката на нормативната уредба. Работещото решение за всяка държава 

е собствения подход в съставянето на законодателството, отговарящ на местните дадености, 

потребности и традиции. Кантоналните закони и подзаконови нормативни актове са по-

опростени, тъй като обхващат по-малка и специфична територия, в която определят регламента 

за устройство на територията и строителство и тясно отговарят на местните потребности, 

давайки възможност за децентрализирани тълкувания според местните нужди. Докато общите 

правила в Обединеното Кралство имат за цел регламентацията в много по-голям териториален 

обхват и са силно централизирани, като се прилагат от местните структури на властта по общ 

ред с по-малко възможност за тълкуване. 
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6. ПРЕПОРЪКИ – ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО  

    ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И СТРОИТЕЛСТВО  

    И НЕГОВОТО ПРИЛАГАНЕ  

 

    6.1 Основна постановка 

            Настоящото изследване изясни, че действащата в България нормативна уредба е 

съставена с приемственост към големия брой действали нормативни актове в Третата българска 

държава. В процеса на законотворчество са наследени съществени проблеми, които в съчетание 

със значителния брой нормативни документи и техния съществен обем, правят процеса по 

прилагане на нормативната уредба сложен, тромав, неефективен и с незадоволителен физически 

резултат, както за отделните сгради, така и за цялостния образ на градовете. 

            Изследването доказава взаимовръзката „нормативна уредба → устройствен план → 

сграда → градски образ“. От тук следва, че е необходимо законодателството да бъде 

преосмислено и променено с цел постигане на по-добри физически резултати и всестранно 

подобряване на строително-инвестиционния процес. 

            Подход за реформа, изразяващ се в започването на тежки и задълбочени промени, ще 

доведе след себе си трудности при прилагането на закона. Това би изместило  фокуса от 

първоначалния общ замисъл, чрез частични корекции, които, както е видно от времето на 

действие на ЗУТ ,не са устойчив подход за решаване на дефинираните проблеми.   

            Работещото законодателство в различните страни е съставено съобразно конкретните 

местни условия, като се прилагат както общовалидни, така и специфични принципи при 

законотворчеството. Това ясно показва, че директното заимстване на работещо законодателство 

от друга държава не е правилния подход за промяна. 

            Именно поради посочените съображения, най-добрият подход е да бъде анализирана 

внимателно действащата нормативна уредба, да бъдат дефинирани съществените проблеми, 

чието решение да бъде търсено със създаването на новата нормативна уредба. Задължителен 

елемент от този процес са проучването и анализа на чуждия опит в държави с добра архитектура 

и хармонична градска среда, както и проследяване на исторически напластените проблеми в 

нашето законодателство, които да бъдат отстранени. 

             

 

    6.2 Необходимост от някои насоки 

            Проведеното изследване обосновава необходимостта от създаване на нов подход за 

институционално обвързване на взаимовръзката „нормативна уредба → устройствен план → 

сграда → градски образ“. 

            Налага се да бъдат въведени мащабни промени с цел оптимизация на строително-

инвестиционния процес, подобряване на административния капацитет по прилагане на закона, 

облекчаване на процедурите и най-същественото – преосмисляне на законовите разпоредби, 

влияещи пряко в изграждането на архитектурата на единичните сгради и цялостния образ на 

българските градове. В случай, че бъдат възприети законови постановки от действащите в 

момента разпоредби, при съставянето на новите нормативни документи, е от съществена 

важност да бъдат анализирани, преразгледани и подложени на оценка за тяхното въздействие 

преди прилагането им. 

 

Нормативни постановки, които задължително трябва да бъдат преразгледани и 

променени: 

– Методика за определяне височината на сградите; 

– Регламент за издатини на сградите и архитектурните елементи; 

– Въведените изключения от правилата относно обемно-пространственото изграждане на 

сградите; 

– Въведените изисквания към формата и размерите на строителните имоти; 
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– Поставените изискванията към съставянето на устройствени планове; 

– Регламента за застрояване и извършване на строителни дейности в историческа среда; 

 

Нормативни постановки, които трябва да бъдат въведени в бъдещото законодателство: 

– Завишаване на изискванията към формата и размерите на строителните имоти при 

устройственото планиране; 

– Въвеждане на понятието „ограничителен застроителен обем“, като условие за 

градоустройствена допустимост на сградите при проектиране; 

– Предефиниране на отговорността в строителния процес; 

– Завишен контрол в строителния процес относно съответствието между одобрения 

проект и изпълнената сграда; 

– Въвеждане на мониторинг на сградите през техния експлоатационен живот;  

– Упражняване на съответния контрол, осуетяващ нерегламентирана намеса в сградите;    

– Поддръжка на сградите в задоволително състояние и експлоатационна годност; 

 

    6.3 Структура на насоките 

            По примера на други държави и поради обхвата на материята, който действащия днес 

ЗУТ си поставя за цел да регулира, логична стъпка е разделянето на закона на основни части, 

обхващащи съществените области, подлежащи на регулация. Две основни части, 

регламентиращи дейностите „Териториално устройство“ и „Строителство“. И две 

специални части, регулиращи дейности, които не подлежат на основните регулации и е редно да 

бъдат отделени в отделни нормативни актове: „Недвижими културни ценности“ и 

„Инфраструктурни обекти“.  Подходът на автора е за разделяне на нормативната уредба по 

устройство на територията, инвестиционно проектиране и строителство на: 

 

два основни закона:  

 „Закон за териториално устройство и благоустройство“ 

 „Строителен кодекс“  

и два допълнителни закона:  

 „Закон за недвижими културни ценности“  

 „Закон за инфраструктурни обекти“ 

 

            От съществено значение е предлаганите закони да бъдат обвързани помежду си, без да се 

дублират регламенти и разпоредби. При съставянето на ново законодателство ще бъдат 

заимствани постановки от действащата нормативна уредба, които е редно да бъдат 

предефинирани. Основните от тях са:  

– Изисквания към форма и площ на строителни имоти; 

– Методика за определяне височината на сградите; 

– Правила и изключения относно определяне на обемно-пространствените елементи на 

сградите; 

 

            Предложения подход за промяна на регулирането на устройственото планиране, 

инвестиционното проектиране и сторителството е разработен от автора в два основни 

аспекта: 

 Усъвършенстване на нормативната уредба чрез нов подход; 

 Усъвършенстване на административната структура по прилагане на нормативната 

уредба чрез нов подход; 
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          6.3.1 Нормативна уредба 

                   6.3.1.1 Закон за териториално устройство и благоустройство 

            Основните цели на закона трябва да бъдат: „да определя ограниченията върху 

собствеността за устройствени цели; да урежда обществените отношения, свързани с 

устройственото планиране в Република България; да гарантира правилното и планирано 

оползотворяване на територията на държавата, като осигури условия за изграждане на 

качествена среда за живот, устойчиво развитие, условия за икономически просперитет и достоен 

живот на гражданите на страната“. Предлаганият „Закон за териториално устройство и 

благоустройство“ ще обхваща всички въпроси, касаещи развитието, облагородяването и 

планирането на територията на страната. Ще бъдат обхванати всички видове 

териториалноустройствени планове като бъдат посочени точни и ясни изисквания към тяхното 

изработване и максимални срокове за процедиране и одобряване. Законът ще има за цел да 

премахне настоящите проблеми в устройственото планиране чрез по-добра, по-точна, по-ясна и 

аргументирана регламентация. Органиграма на авторското предложение за структура на нова 

нормативна уредба е представена на фиг. 123. 

Бъдещият закон ще обхваща пет части: 

I. Териториалноустройствени планове; 

II. Режим на собствеността на земята за устройствени цели; 

III. Използване на земята; 

IV. Благоустройство; 

V. Държавен териториалноустройствен контрол; 

Към закона ще бъдат издадени съответните поднормативни актове с приложения и графични 

разяснения на нормативните постановки и изисквания. 

 

 

                   6.3.1.2 Строителен кодекс 

            Основните цели на закона трябва да бъдат: „да урежда обществените отношения, 

свързани с инвестиционното проектиране и строителството; да определи регламент за 

проектиране на устойчиви, безопасни, здравословни и ефективни сгради; да гарантира 

ефективен строителен контрол“. Предлаганият „Строителен кодекс“ ще регламентира 

инвестиционното проектиране, строителството и контрола по строителството. 

Ще обхваща три части, съдържащи съответните глави: 

I. Инвестиционно проектиране 

1. Общи изисквания 

2. Разполагане на сградите 

3. Разрешаване на строителството 

4. Техническа правоспособност 

II. Строителство 

1. Начало на строителството 

2. Взаимоотношения в строителния процес 

3. Завършване на строителството 

4. Разрешение за ползване 

III. Държавен строителен контрол 

1. Административен контрол 

2. Контрол по строителството 

3. Контрол по незаконното строителство 

4. Премахване на незаконното строителство 

5. Мониторинг на сградния фонд 

            Всяка от трите части ще регулира съответната дейност. Относно инвестиционното 

проектиране по пример на нормативната уредба във Великобритания ще бъдат разработени 

поднормативни актове, указващи всички изисквания към всяка една отделна проектна част,  
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Фиг. 123. Органиграма на авторското предложение за структура на нова нормативна уредба 
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касаеща строителството на сгради, безопасността и опазването на околната среда. 

Поднормативните актове към частта „Инвестиционно проектиране“ ще бъдат в следния обхват: 

 Архитектура; 

 Строителни конструкции; 

 Електротехника; 

 ВиК; 

 ОВК; 

 Геодезия и ВП; 

 Пожарна безопасност; 

 Технология; 

 Екология 

 Транспорт; 

 Енергийна ефективност; 

 Безопасност; 

 Газоснабдяване; 

 Електронни съобщителни системи; 

 Управление на отпадъци; 

 Достъпна среда; 

 Строителни материали и изделия; 

 

Изброените поднормативни актове ще указват минимални изисквания, които задължително 

трябва да бъдат спазвани в процеса на планиране и проектиране. Поднормативните актове ще 

служат като наръчници за проектиране във всяка съответна сфера. Задължително трябва да бъдат 

съпътствани от приложения и графична информация – схеми, чертежи, диаграми, фигури, 

разясняващи недвусмислено нормативните постановки и изисквания. 

 

                   6.3.1.3 Закон за недвижими културни ценности 

            Основната цел на закона трябва да бъде: „категоризиране, опазване и закрила на 

недвижимите културни ценности в Република България“. Предлаганият „Закон за недвижими 

културни ценности“ ще съдържа методиката за категоризиране, картотекиране, опазване и 

мониторинг на недвижимите културни ценности. Ще бъдат установени правила за извършване 

на строителни дейности в зони с недвижими културни ценности, както и условията за 

извършване на строително монтажни работи в конкретни сгради, категоризирани според закона.  

Законът ще определя следните основни категории недвижими културни ценности: 

– Елементи на градското обзавеждане; 

– Произведения на изкуството част от сгради и съоръжения; 

– Единични сгради; 

– Група от сгради; 

– Части от населени места; 

– Селищни образувания и населени места; 

– Райони; 

 

                   6.3.1.4 Закон за инфраструктурни обекти 

            Основната цел на закона трябва да бъде: „регламентиране на планирането, 

проектирането, строителството и поддръжката на инфраструктурни обекти и съоръжения в 

Република България“.  

Ще регулира съответните основни категории: 

– Пътища; 

– Улици; 
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– Мостове, тунели и естакади; 

– ЖП линии; 

– Гари; 

– Пристанища; 

– Летища; 

– Укрепителни съоръжения; 

– Хидротехнически, хидромелиоративни съоръжения и язовирни стени; 

– Електрически централи и транспорт на електроенергия; 

– Сондажи, водопроводи, канализация, улавяне и отвеждане на водите; 

– Пречиствателни станции; 

– Горива: производство, съхранение и транспорт; 

– Възобновяеми енергийни източници; 

Необходимостта от изнасянето на посочените категории в отделен закон извън „Строителния 

кодекс“ се налага поради спецификата на регулираната материя – планирането, проектирането 

и строителството на посочените съоръжения са специфични и се различават съществено от 

сградостроителството. Към законът трябва да бъдат съставени и съответните поднормативни 

актове, с които да бъдат определени специфични изисквания.   

 

          6.3.2 Административна структура 

            Необходимо е преразглеждане на административната структура, с цел цялостно 

оптимизиране на процеса, намаляване на административната тежест, създаване на условия за 

водене на ясна и целенасочена политика по устройствено планиране и благоустройство, 

универсално прилагане на законовите разпоредби и качествен държавен строителен контрол. 

Отговорното министерство в настоящата система е МРРБ. Според автора би било удачно да бъде 

преименовано на „Министерство на териториалното устройство и строителството“. Към 

министерството трябва да бъдат създадени две основни служби – „Национален център по 

териториално устройство и благоустройство“ и „Национална агенция за държавен 

строителен контрол“. И две специализирани служби „Национален център за недвижими 

културни ценности“ и „Национален център за инфраструктурни обекти“. Службите ще 

разполагат с областни и общински структури като по този начин се цели прилагане на 

централизирано управление с генерална концепция, която да се прилага на областно и общинско 

ниво по места. Органиграма на авторското предложение за организация на административната 

структура, прилагаща предложената нова нормативна уредба е представена на фиг. 124. 

 

                   6.3.2.1 Национален център по териториално устройство и благоустройство            

            „Национален център по териториално устройство и благоустройство“ ще определя и 

провежда политиката за териториално устройство и благоустройство на национално ниво и ще 

координира работата на областните центрове, които от своя страна ще координират общинските. 

Тази структура ще осигури завишен контрол и ще гарантира изпълнението на националната 

концепция за устойчиво развитие във всички области и общини. 

            Центърът ще има две основни функции: 

 създаване и одобряване на устройствени планове; 

 съгласуване на градоустройствена допустимост на инвестиционните проекти и издаване 

на разрешение за строеж; 

            Инвестиционните проекти трябва да бъдат внасяни за разглеждане от общинския център 

по териториално устройство и благоустройство, който да проверява единствено 

градоустройствената допустимост на сградите. Проектантските решения, приложени във всяка 

сграда, трябва да бъдат отговорност на лицензираните проектанти, техническия контрол и 

независимия строителен надзор, а не на общинската и държавна администрация. В общината 

трябва да се внася само проектна разработка, доказваща градоустройствената допустимост на  
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Фиг. 124. Органиграма на авторското предложение за организация на административната структура,  

прилагаща предложената нова нормативна уредба 
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обекта. Копие от проекта в пълен обем се предоставя на общината за архив и на пожарната 

служба за съгласуване и издаване на предписания при необходимост. След изграждане сградата, 

да бъде въвеждана в експлоатация от Държавния строителен контрол като се прави проверка за 

съответствие с одобреното градоустройствено решение и основните въведени технически 

изисквания към сградите. 

 

                   6.3.2.2 Национална агенция за държавен строителен контрол       

            „Национална агенция за държавен строителен контрол“ ще упражнява контрол над 

строителството в страната. Ще упражнява административен контрол, контрол по новото 

строителство, контрол по незаконното строителство, премахване на незаконното строителство. 

В компетенциите на агенцията ще бъде извършването на мониторинг на съществуващия сграден 

фонд. 

            В момента съществува практика за изработването на инвестиционни проекти като 

средство за получаване на разрешение за строеж, а не като необходимост за изпълнението на 

един качествен строителен продукт. След получаване на разрешение, твърде често, обектите се 

изменят по време на строителството, без одобрението на проектантите. Тази практика трябва да 

бъде прекратена, чрез  

 

                   6.3.2.3 Национален център за недвижими културни ценности 

             „Националният център за недвижими културни ценности“ ще отговаря за 

категоризиране, опазване и закрила на недвижимите културни ценности. Ще отговаря за 

картотекирането на недвижимите културни ценности и ще води регистър. Центърът ще 

съгласува инвестиционни проекти и ще издава разрешение за извършеване на всякакъв вид 

строително-монтажни работи, преустросйтва и реконструкции.  

 

                   6.3.2.4 Национален център за инфраструктурни обекти       

            „Национален център за инфраструктурни обекти“ ще ръководи планирането, 

проектирането, строителството и поддръжката на инфраструктурни обекти и съоръжения в 

Република България.  

 

 

    6.4 Очаквани резултати 

            Разделянето на закона на две основни и две допълнителни части има за цел да бъдат 

регламентирани точно, ясно и недвусмислено всяка една от областите на приложение. 

            Очаква се да бъде постигнато подобряване на процеса по устройствено планиране с цел 

по-добри резултати в изграждането на образа на българските градове и облекчаване на 

строително-инвестиционния процес: 

 

            В резултат на  приложените мерки, авторът очаква да бъдат постигнати следните 

резултати: 

 

1. Устройствено планиране: 

 Бъдещият „Национален център по териториално устройство и благоустройство“ да 

прилага последователна и целенасочена политика за планиране и развитие на 

територията на страната; 

 Регионалните звена на „Националния център по териториално устройство и 

благоустройство“ да разработят (преработят съществуващите) градоустройствени 

планове като заложат добра концепция, дългосрочна визия и реалистична перспектива 

за развитие на българските градове, прилагайки обща методика на работа; 

 Да се подобри качеството на изработване на регулационните планове, както и да се 

ускори тяхното одобряване и прилагане; 
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 Да се гарантира правилното формообразуване на строителните парцели и уличната 

мрежа при провеждане на регулация като се спазва предварително определена методика 

на работа; 

 Да се подобри, облекчи и ускори процедурата за изработка на ПУП; 

 Да се предвиждат удачни устройствени показатели за жилищните зони и съответстваща 

инфраструктура в новите и развиващите се градски територии, които да гарантират 

високо качество на обитаване, здравословен и достоен живот на населението; 

 Да се провежда политика за реализиране в кратък срок на предвижданията, залегнали в 

градоустройствените планове; 

 Да се планира и реализира инфраструктурното развитие на развиващите се територии 

преди фактическото им застрояване; 

 

2. Инвестиционно проектиране: 

 Да се регламентира точно и недвусмислено процеса по инвестиционно проектиране чрез 

бъдещия „Строителен кодекс“ и подзаконовите нормативни актове към него; 

 В новия „Строителен кодекс“ да бъдат премахнати ограниченията и задълженията, 

произтичащи от закона във връзка с фактическото формообразуване на сградите, като 

бъдат заместени с понятието „ограничителен застроителен обем“, който да бъде 

единствена предпоставка за градоустройствена допустимост на обемно-

пространственото решение на бъдещите сгради, заедно с устройствените планове; 

 В новия „Строителен кодекс“ да бъде приложена, предложената в дисертационния труд 

нова методика за определяне на височината на сградите – като функция от максимална 

височина и брой етажи; 

 В новия „Строителен кодекс“ да бъде включени завишени изисквания към жилищните 

сгради – относно дефинициите за жилищни помещения и изискванията към тях; 

 Да бъде облекчен строително-инвестиционния процес като проектите подлежат на 

одобрение от администрацията единствено относно градоустройствената допустимост 

на проектната разработка и на съгласуване относно пожарна и аварийна безопасност. 

Отговорността по всички проектни части да се носи от съответните проектанти, 

технически контрол и независим строителен надзор; 

 Сградите с определена големина и по-висока обществена значимост да преминават през 

обсъждане на архитектурната стойност и оценка на влиянието им в градската среда; 

 

3. Строителство и експлоатация: 

 Предефиниране на отговорността в строителния процес; 

 Завишаване на контрола по строителство; 

 Създаване на механизъм за мониторинг и контрол на сградите през техния 

експлоатационен живот; 

 Създаване на механизъм за задължаване на собствениците на сгради да ги поддържат в 

задоволителен вид;  
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7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

            Строителните регулации възникват като необходимост от въвеждане на минимални 

изисквания за сигурност към сградите и претърпяват развитие с трупането на практически опит 

в дълъг период от време. Градоустройствените регулации се появяват значително по-късно и 

имат за цел прилагане на общи принципи при изграждането на населените места в конкретна 

държава като доктрината се променя и развива, възприемайки нови теоретични постановки, 

повлияни от изискванията на съответната епоха. С появата на градоустройствените регулации 

започват да се изграждат населени места с планиран и предвидим архитектурен образ. 

            Съвременното строителното законодателство в България води своето начало от първите 

години след Освобождението. Претърпява своята еволюция повече от век, развивайки се с 

приемственост и традиции въпреки превратностите на времето и многобройните смени на 

политическата система на страната за кратък исторически период. България е държава с вековно 

държавно наследство, но съвременният облик на българските градове е изграден в краткия 

исторически период на Третата българска държава и в условията на изследваните строителни 

регулации, които имат своето пряко влияние в изграждането на архитектурата на сградите и 

цялостния градски образ и дух в разгледаните етапи на развитие. 

            Проведеното изследването доказва взаимовръзката „нормативна уредба → устройствен 

план → сграда → градски образ“ и хипотезата, че са налице тежки проблеми в законовите 

дефиниции, както и липса на цялостна оценка за тяхното директно влияние върху спазването на 

архитектурната и градоустройствена теория при инвестиционното проектиране и 

устройственото планиране. Това води до постигането на незадоволителния образ на българските 

градове, който наблюдаваме и поставя необходимостта от задълбочени реформи както в 

нормативната уредба, така и в начина на нейното прилагане. 

 

 

    7.1 Изводи 

            Изводите от настоящото изследване могат да бъдат обобщени в следния вид: 

            Изграждането на образа на българските градове е в пряка зависимост от устройственото 

планиране като основна предпоставка за постигане на хармоничен образ от предвиденото 

застрояване и от нормативните изисквания, оказващи пряко влияние в изграждането на 

архитектурния образ на единичните сгради, съвкупността от които изгражда уличните силуети 

и цялостния градски образ.  

            На база на проведеното изследване се обосновава необходимостта от създаване на нов 

подход за институционализиране на взаимовръзката „нормативна уредба → устройствен план 

→ сграда → градски образ“. 

            Изведени са редица негативни аспекти на действащото законодателство, които имат 

директно отражение върху изграждането на образа на сградите. Проведеното изследване 

представя и дефинира съществените недостатъци на действащото строително законодателство 

и проблемите във всяка от следните области: 

 

1. Устройствено планиране 

 Устройственото планиране е определящ фактор с първостепенно значение за 

изграждането на качествена градска среда;  

 Наличието на незадоволителна градска среда в България е пряк резултат на първо място 

от некачественото градоустройство характеризиращо се с липса на генерална концепция, 

дългосрочна перспектива и реалистичност; 

 Градските планове се разработват бавно и често се приемат постфактум на бурното 

развитие на градските територии, характеризиращо се с липса на каквото и да е 

планиране;  
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 Характерна особеност на новите територии на съвременните български градове е 

градоустройство с криви улици и  имоти с произволна форма и размери – основна 

причина за нетипичното обемно-пространствено изграждане на застрояването, 

формиращо архитектурния образ на територията; 

 Непрецизния двуизмерен образ на градоустройствените планове се пренася директно във 

физическата триизмерна градска среда; 

 Въпреки утежнените и бавни процедури по устройствено планиране, извършените 

анализи на посочените примери създават впечатление за градски образ, постигнат без 

какъвто и да е замисъл и планиране в съвременните територии, развили се в условията 

на ЗУТ; Практически в настоящите условия всеки имот представлява собствена 

територия, която не е обвързана по никакъв начин с градския организъм в 

градоустройствен аспект; 

 

2. Инвестиционно проектиране 

 От анализираните примери се създава впечатлението за хаотично развитие с 

индивидуални обекти, които не принадлежат на конкретната среда по никакви обективни 

характеристики;  

 Изследването доказва, че с течение на годините на развитие на строителното 

законодателство в България, залегналите изисквания биват занижавани, а същевременно 

обемът на нормативната уредба расте; 

 Инвестиционното проектиране е в пряка зависимост от поставените изисквания в 

нормативната уредба. Процесът се характеризира с тромави процедури, разнопосочно 

прилагане на закона и дълги административни срокове; 

 Сред основните проблеми, които са дефинирани е несъстоятелната методика на 

действащата нормативна уредба за определяне на физическото измерение на сградите в 

пространството; 

 Поставените възможности и ограничения, касаещи обемно-пространственото 

изграждане на сградите имат пагубни последици върху архитектурното проектиране, а 

като преки резултати се наблюдават абстрактни сгради извън всякаква типология; 

 Прилагането на закона чрез многостранно тълкуване води до нелогични единични 

решения, чието изпълнение изглежда разрешено, въпреки законовата логика и 

разпоредби – този фактор допълва усещането за липса на планиране и конкретни и ясни 

правила; 

 На лице е следният феномен: строително-инвестиционния процес страда от утежнени 

процедури и сложна за прилагане нормативна уредба, като същевременно резултатите 

от строително-инвестиционния процес изглеждат хаотични и зле регламентирани; 

 

3. Строителство: 

 Строителният процес е регламентиран в закона, но при изпълнението на сградите често 

възникват отклонения от одобрените проекти; 

 Отговорността е размита между различни участници  в строително-инвестиционния 

процес, което е предпоставка за лоши резултати в крайния продукт; 

 Необходимо е предефиниране на отношенията в процеса; 

 

4. Контрол на строителството: 

 Контролът на новото строителство се свежда до екзистенцминимум, като се е 

превърнало в практика, след въвеждане на сградите в експлоатация, извършването на 

недопустими от законова гледна точка промени; 

 Контролът на нерегламентирани намеси при съществуващите сгради е дефиниран, но 

практически не се осъществява; 
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    7.2 Препоръки към административни и управленски органи 

            В настоящият дисертационен труд са отправени препоръки към административни и 

управленски органи за решаване на посочените проблеми. Разработката може да бъде 

използвана от: 

 Народно събрание на Република България; 

 Министерство на регионалното развитие и благоустройството; 

 Камара на архитектите в България; 

 Съюз на архитектите в България; 

 Общините в България и подразделенията по архитектура и градоустройство; 

 Браншови и професионални организации на участниците в устройственото планиране и 

строително-инвестиционния процес; 

 Академичната и професионална общност; 

 

            На лице е необходимост от разработване на ново законодателство, което да регулира 

устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството. То трябва да бъде 

разработено с генерална концепция, изработена на база широко проучване и анализ на 

натрупания до момента опит и постигнатите физически резултати. 

              Съставянето на качествена нормативна уредба е не по-малко важно от възможността за 

нейното прилагане. От съществено значение за постигане на дефинираните цели на даден закон 

е административния капацитет за неговото прилагане. 

            Изследването ясно показва негативните последици от избирателното прилагане на 

закона, както и от липсата на качествен административен и строителен контрол – две явления, 

които са в ущърб на обществения интерес, съответно създават пречки за изпълнението на 

поставените от закона цели. 

            От съществена необходимост е приемането на методика за мониторинг и контрол на 

съществуващите сгради през техния експлоатационен живот. По този начин ще бъде избегната 

и анализираната в достатъчно на брой примери от практиката неправомерна намеса, влияеща 

отрицателно на архитектурния образ на сградите, съответно и на цялостния градски образ. 

 

 

    7.3 Приноси 

            Приносите на дисертационния труд могат да бъдат определени като научно-теоретични 

и научно-приложни и се съдържат в изброените по-долу точки: 

 

Научно-теоретични приноси: 

 Дисертационният труд изяснява генезиса и еволюционното развитие на строителното 

законодателство в Третата българска държава;  

 Извършен е анализ на конкретните законови разпоредби, влияещи пряко върху 

изграждането на образа на българските градове;  

 Приложен е комплексен подход към доказване на взаимовръзката „нормативна уредба 

→ устройствен план → сграда → градски образ“, в следствие на което са установени 

причинно-следствени връзки между нормативните разпоредби и преките резултати на 

реалното им измерение във физическата среда;  

 Чрез анализ и синтез са дефинирани основните проблеми на действащата нормативна 

уредба, регулираща устройственото планиране, инвестиционното проектиране и 

строителството в контекста на обемно-пространственото изграждане на архитектурния 

образ на сградите и градския образ; 

 

 

 



77 

 

Научно-приложни приноси: 

 Обобщението на направените изводи представя оригинална авторска концепция за 

възможен подход и конкретни предложения за промяна на регулациите с цел 

подобряване и оптимизиране на устройственото планиране и строително-

инвестиционния процес с цел постигане на качествено по-добри резултати за 

архитектурата на сградите и изграждането на цялостния градски образ; 

 Разработена е оригинална авторска концепция за нов подход за институционална 

регулация на взаимовръзката „нормативна уредба → устройствен план → сграда → 

градски образ“: 

– структура на нова нормативна уредба по устройство на територията, 

инвестиционно проектиране и строителство,  

– организация на нова административна структура за нейното прилагане; 

 Предложен е нов авторски подход за определяне на физическото измерение на сградите 

в пространството; 
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