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ПОДХОДИ ЗА УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ ЗА  

НЕУРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ И ЗА ТЕРИТОРИИ  

С НЕПРИЛОЖЕНА ПЪРВА РЕГУЛАЦИЯ ПО ПРЕДХОДЕН 

УСТРОЙСТВЕН ПЛАН  

Бисера Иванова, Надежда Ярловска  

РЕЗЮМЕ  

Настоящият доклад разглежда различни нормативни подходи за изработване на план за регулация. Във 

фокуса на изследването са постановките на чл. 15, 16 и 17 от Закона за устройство на територията, 
които регламентират начините на устройствено планиране за неурегулирани поземлени имоти и за 

територии с неприложена първа регулация по предходен подробен устройствен план. След проведени 
изследвания са изготвени варианти на конкретна територия в община Драгоман. Резултатите от 

прилагането на различните подходи са сравнени на базата на оценка по предложени икономически, 
социални, териториални и екологически критерии. Тя дава възможност за практическо сравнение на 

подходите за урегулиране на поземлени имоти в реални условия.  На тази база са формулирани изводи 

и препоръки към заинтересованите лица - общините и собствениците на частни поземлени имоти.  

КЛЮЧОВИ ДУМИ: ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН, НОРМАТИВНА УРЕДБА, 

НЕУРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ   

1. ВЪВЕДЕНИЕ  

Устройственото планиране е комплексна дейност, която използва методите на научното 

изследване и проектиране, и има за цел организиране, опазване и възпроизводство на 

жизнената среда. Tоест създаване на оптимална пространствена и управленска организация на 

територията. Един от водещите принципи при устройственото планиране е нормативността, а 

именно планирането, изграждането и функционирането на териториалните елементи да се 

извършва на нормативна основа. В тази сфера националното ни законодателство задава своите 

правни регламенти, но се характеризира и с особена динамичност в последните десетилетия. 

Необходимостта от търсене на нови нормативни подходи при изработване на устройствени 

планове се появява след икономическите промени през 90-те години на миналия век. Преходът 

към пазарна икономика дава широки възможности за частни инвестиции, които най-често се 

позиционират в по-големи градове, в близост до значими транспортни възли и повече 

социални услуги. Неизбежният процес на урбанизация често насочва инвестиционните 

интереси в неурегулирани територии, което изисква не само устройство на всеки отделен 

поземлен имот (определяне на граници, пътен достъп, конкретно предназначение и режим на 

устройство), но и планиране на терени за задоволяване на обществените нужди, свързани с 

природо-екологическите, обществено-културните и комуникационно-техническите 

компоненти на териториалната структура.  
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От друга страна, при съвременните условия често в рамките на урбанизираните територии има 

значителни площи, за които не са разработени или приложени подробни устройствени планове 

(ПУП). За тези случаи Законът за устройство на територията (ЗУТ) дава възможности за 

прилагане на различни нормативни подходи. В практиката по-често изработването на ПУП се 

извършва при спазване на точните кадастрални граници на поземлените имоти (чл. 17 от ЗУТ). 

Другият подход, по чл. 16 от ЗУТ, позволява преструктуриране на имотните граници, с цел 

оптимизация на територията, и нещо много съществено – осигуряване на повече общински 

площи за публични мероприятия. Следва да се отбележи, че с една от последните си намеси в 

тези разпоредби законодателят задава и още една възможост за планиране на територии с такъв 

характер. С решение на общинския съвет вместо план по чл. 16 може да бъде създаден план за 

улична регулация и имоти за обекти на публичната собственост1, но тъй като той дава само 

частично решение за планиране на територията – не предлага дворищна регулация – тук той 

не е проучен за пряко сравнение.  

Настоящият доклад си поставя за цел да изследва терен с неурегулирани поземлени имоти 

(възстановена бивша земеделска земя) в рамките на урбанизирана територия, за който да 

приложи различни подходи за урегулиране на имотите, за да оцени предимствата и 

недостатъците на всеки, и в резултат да предложи оптимален пространствен вариант за 

удовлетворяване на публичните и частните интереси.   

2. НОРМАТИВНИ РЕГЛАМЕНТИ ПРИ УРЕГУЛИРАНЕ НА ПОЗЕМЛЕНИ 

ИМОТИ   

2.1. Общ контекст  

ЗУТ регламентира възможните нормативни инструменти (правила и норми, ред и условия,  

  
процедури, отговорни административни органи, подходи, методи, териториални обхвати и  

т.н.) при устройствено планиране на територията. За нуждите на настоящия доклад във фокуса 

на изследването са ПУП и по-конкретно – изработването им за неурегулирани поземлени 

имоти и за територии с неприложена първа регулация по предходен ПУП.   

С ПУП се определят конкретното предназначение и начин на устройство на отделните 

поземлени имоти, обхванати от плана. Той се съобразява със стратегическите документи за 

регионално и пространствено развитие и устройствените планове от по-горна степен и 

представлява по отношение на тях по-пълна, по-подробна и конкретна разработка. С ПУП се  

 
1 Чл. 16а,  ДВ, бр. 13 от 2017 г.  
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урегулират улици, квартали и поземлени имоти за застрояване и за други нужди без 

застрояване. Предвижданията на ПУП са задължителни за инвестиционното проектиране.   

Нормите за урегулиране и застрояване на териториите и поземлените имоти са описани в глава 

трета, раздел втори от ЗУТ. Законодателят с редица свои допълнения и изменения2 прави опит 

да обхване всичките възможни устройствени решения за планиране на неурегулирани 

територии. С ПУП по чл. 16 или по чл. 17 се урегулират само поземлени имоти, които не са 

били урегулирани с предишен подробен устройствен план. Регламентира императивното 

„урегулираните веднъж поземлени имоти не подлежат на последващо урегулиране“, но 

определя и изключенията от това правило. И пояснява, че с последващ ПУП могат да се 

урегулират само улици и квартали, а границите между поземлените имоти могат да се 

променят само след изричното съгласие на собствениците, декларирано със заявление и 

предварителен договор за прехвърляне на собственост с нотариално заверени подписи. 

Резултатът от прилагането и на двата подхода – по чл. 16 и чл. 17 от ЗУТ са: определени 

регулационни граници, осигурен транспортен достъп, дефинирано конкретно предназначение 

и режим на устройство за всеки поземлен имот. Но има значителни отлики, които следва да 

бъдат изтъкнати, за да бъде мотивиран изборът как да бъдат постигнати индивидуалните 

устройствени цели на всеки конкретен поробен устройствен план.  

2.2. Особености при разработване и прилагане на подробен устройствен план по 

чл. 16 и по чл. 17 от ЗУТ  

Още в същината на подхода на чл. 16 от ЗУТ е заложен един важен фокус върху публичния 

интерес, който силно го отличава от подхода по чл. 17 от ЗУТ, а именно задължението с ПУП 

да се определят необходимите площи за изграждане на обектите на зелената система, на 

социалната и на техническата инфраструктура. Като точно и ясно е регламентиран и 

инструментът за това: собствениците на недвижимите имоти, попадащи в обхвата на проекта, 

да прехвърлят до 25% от площта на имотите си безвъзмездно на общината за изграждане на 

такива обекти публична собственост. И въпреки че от всеки имот се отнема площ в полза на 

изпълнение на набелязаните публични мероприятия, планът по чл. 16 от ЗУТ е справедлив, 

тъй като урегулираните имоти са с пазарна стойност не по-малка от пазарната стойност на 

имотите преди урегулирането им. Това се доказва с решение на комисията по чл. 210 от ЗУТ, 

назначена от кмета на общината. При ПУП по реда на чл. 17 от ЗУТ частите от имотите, 

необходими за изграждането на елементи на техническата инфраструктура и другите 

публични мероприятия, се отчуждават от общината срещу парично обезщетение по пазарни  

  

 
2 ДВ, бр. 65 от 2003 г.; ДВ, бр. 29 от 2006 г., ДВ, бр. 61 от 2007 г., ДВ, бр. 101 от 2015 г. ДВ, бр. 13 от 2017 г.  
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цени3.   

При ПУП по чл. 16 законът изрично посочва, че се изработва на базата на одобрена 

кадастрална карта, като точните кадастрални граници не са определящи – собствениците 

получават равностойни УПИ, попадащи в същата местност (или в преобладаващата), но с 

граници, различаващи се от кадастралните. Тук се корени и съществената разлика между двата 

подхода, тъй като при чл. 17 е отбелязано задължението „вътрешните регулационни линии да 

съвпадат с имотните граници “.   

ПУП по чл. 16 от ЗУТ дава възможност за обединяване на маломерни имоти, собственост на 

едни и същи лица; обединяване или разделяне на поземлени имоти по искане на 

собствениците; образуване на съсобствен поземлен имот, въз основа на нотариално заверено 

заявление от отделните собственици, с което се определят и идеалните части на всеки 

съсобственик. Тоест ПУП по чл. 16 от ЗУТ изпълнява ролята на инструмент за т.нар. „градска 

комасация“. При ПУП по чл. 17 тези възможности са също допустими, но при повече 

ограничения и малко по-различни условия. Могат да се урегулират налични неурегулирани 

поземлени имоти с цел образуване на повече самостоятелни урегулирани поземлени имоти; 

поземлени имоти, чиито размери не отговарят на минималните изисквания за лице и площ, с 

цел упълномеряването им с части от съседни имоти; обединяване на съседни поземлени имоти 

за създаване на съсобственост. Но задължително заинтересованите лица подават заявление до 

общината, а при случаи на промяна на собствеността е необходим предварителен нотариално 

заверен договор за прехвърляне на съответните части. Административното процедиране при 

устройствените планове по двата подхода също се отличава. Административното процедиране 

на плана по чл. 17 от ЗУТ следва общия  случай4. При ПУП по чл. 16 собствениците придобиват 

собствеността върху новообразуваните имоти от датата на влизане в сила на плана, а общината 

– върху отстъпените части. Съгласно §22, т. 1 от ЗУТ планът по чл. 16 ЗУТ се счита за 

приложен по отношение на регулацията с влизане в сила на административния акт по 

одобряването му. Планът по чл. 16 изключва провеждането на специална отчуждителна 

процедура по ЗУТ, съответно ЗДС или ЗОС. За всеки урегулиран поземлен имот се издава 

заповед от кмета на общината за точното му индивидуализиране, която се изпраща в службата 

по вписвания. На база копие от заповедта, изпратена до АГКК, имотът служебно се вписва в 

имотния регистър и се нанася в кадастралната карта. Общината придобива отстъпените части, 

освободени от всякакви вещни тежести. Наличните такива остават върху новия урегулиран 

поземлен имот.    

 
3 ЗУТ, Глава седемнадесета.  
4 Дефиниран в ЗУТ, Глава седма  
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3. ПРИЛОЖЕНИЕ НА ВАРИАНТИ НА УСТРОЙСТВЕНО 

ПЛАНИРАНЕПРИМЕРЪТ НА ОБЩИНА ДРАГОМАН  

3.1. Анализ на територията – обект на устройствено планиране.   

Поземлените имоти – обект на изследване се намират на територията на град Драгоман, който 

е административен център на едноименната община. Градът е със стратегическо 

местоположение – общината граничи с Р Сърбия, през територията ѝ преминава 

Общоевропейски транспортен коридор № 10, свързващ Централна Европа и Близкия Изток.  

Въпреки че демографските характеристики в общината са негативни, в икономически аспект  

  
се отчитат положителни тенденции. В резултат на ключовото разположение и бързия 

транспортен достъп в Драгоман са изградени няколко високотехнологични предприятия, 

собственост на чуждестранни инвеститори, които осигуряват добър жизнен стандарт на 

населението. Благоприятните природогеографски характеристики на планинския район, в 

комбинация с богатото културно-историческо наследство, разкриват и значителен потенциал 

в сферата на туризма. Всички тези фактори предопределят интерес към бъдещо развитие и 

интензифициране на териториите в рамките на населеното място и неговата крайградска 

територия,  за част от които няма действащи ПУП.   

Изследваната територия е ситуирана в периферията на град Драгоман. В обхвата на 

проучването попадат 18 броя поземлени имоти частна собственост и 2 броя общинска 

собственост с обща площ 39 833 m2. Те представляват бивша земеделска земя, в границите на 

урбанизираната територия, за която не са провеждани благоустройствени мероприятия. 

Попадат в обхвата на действащ План за улична регулация, който не е приложен.   

Разгледаните нормативни подходи за изработване на Подробен устройствен план – План за 

регулация имат за цел да създадат оптимални  условия за строителство (с преобладаващо 

застрояване с малка височина, плътност и интензивност), транспортна и инженерна 

обезпеченост, равнопоставеност на публичните и частните интереси и не на последно място 

подобряване на социалните и екологичните условия. Цялостното планиране е съобразено с 

предвидените в Общия устройствен план устройствени зони и режими. Проектните решения 

следват избраната визия за развитие на населеното място, като допълват и доразвиват 

съществуващата функционална обособеност на територията.  

3.2.Проектни решения  

3.2.1. Приложение на нормативен подход – чл. 16 от ЗУТ  

Територията, обект на изследване, допуска прилагането на регламентите, описани в чл. 16 от 

ЗУТ. Решението предлага територията да бъде структурирана в 3 квартала, съставени от 

обособени самостоятелни УПИ за жилищно строителство. За осъществяване на нормативните 
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предвиждания за реализиране на обекти на социалната и техническата инфраструктура всички 

частни имоти са редуцирани с 25%. Останалите имоти, представляващи общинска 

собственост, не са редуцирани, но са отредени за публични мероприятия. На всеки поземлен 

имот е определен равностоен урегулиран имот, като е съобразено местоположението му в 

местността, но не и точните кадастрални граници. Прието е допускането, че собствениците на 

по-големите поземлени имоти са дали съгласие за тяхното разделяне. Урегулираните имоти са 

проектирани с правилни размери и оптимални площи5, даващи по-благоприятни възможности 

за застрояване, с пазарна цена не по-ниска от стойността им преди урегулиране. Развита е 

улична мрежа, която е съобразена и обвързана с комуникационно-транспортната системата на 

града. Според насоките за развитие на урбанизираната територия в баланс с териториите за 

озеленяване, развитие на младежки дейности и социални услуги, заложени в действащия 

Общински план за развитие на общината за периода 2014 – 2020 г., са предвидени два 

урегулирани поземлени имота – съответно за озеленяване и за изграждане на социална услуга  

  
„Център за работа с деца на улицата“. Те са ситуирани в централната част на 

новопроектираните квартали, достъпни за всички обитатели.  

Предоставените площи за публични мероприятия са използвани както следва: за социална 

инфраструктура – 1000 m2; за озеленяване – 2433 m2, за техническа инфраструктура (улична 

мрежа – 6722 m2 и за инженерна инфраструктура – 112 m2).  

 
5  Според Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове 

територии и устройствени зони, Обн. ДВ. бр.3 от 13 януари 2004 г.  
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3.2.2. Приложение на нормативен подход – чл. 17 от ЗУТ  

Приложението на нормативния подход по реда на чл. 17 от ЗУТ за урегулиране на изследваната 

територия е извършено при пълно спазване на съществуващите имотни граници и отнемане на 

минимални площи за публични мероприятия (за транспортен достъп и изграждане на 

инженерна инфраструктура). С прилагането на този законов ред ангажиментът за отчуждаване 

и обезщетяване на засегнатите собственици е на община Драгоман. В този случай, следвайки 

правилото на намаляване на разходите на общините и минимално отнемане на площи, не са 

предвидени зони за озеленяване и обществени услуги, а при урегулирането на частните имоти 

за жилищно строителство редукцията на имотите е неравномерна.  

Площите, за които общината следва да проведе отчуждителни процедури, са както следва: за 

реализиране на транспортна инфраструктура – 4875 m2 и за инженерна инфраструктура – 25 

m2.  

  

Фигура  1 . ПУП  –   ПР по чл. 16 от ЗУТ   
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4. СРАВНЕНИЕ НА ДВАТА ПОДХОДА И ИЗБОР НА ОПТИМАЛЕН ВАРИАНТ   

Приложените подходи за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация са 

оценени чрез сравнителен анализ на база шест критерия по 7-степенна скала, отразяваща 

въздействието на всеки оценяван показател (от силно отрицателно до силно положително).   

4.1. Критерии за сравнение   

4.1.1. Икономическа ефективност  

Предложеният критерий се базира на разходите за реализация на публичните мероприятия, 

заложени в ПУП. Процедурите по отчуждаване и обезщетяване се провеждат от съответната 

община, а средствата за обезщетяване следва да бъдат заложени в техните годишни бюджети. 

В конкретния случай при ПУП по реда на чл. 16 от ЗУТ се дава възможност общината да спести 

от разходи за обезщетяване при отчуждаване на необходимите площи за публични 

мероприятия и да вложи тези средства в изграждането им. Планът по чл. 17 от ЗУТ налага 

обезщетяване на отчуждаваните площи, което допълнително отежнява финансовото състояние 

на общината. Практиката последните години показва, че общините нямат достатъчно 

финансови ресурси за публични мероприятия и по тази причина плановете по този ред рядко 

отреждат зони за реализирането им.  

  

Фигура  2 . ПУП  –   ПР по чл. 17 от ЗУТ   
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4.1.2 Социална значимост  

Устройствените планове следва да разкриват условия за подобряване на социалната среда като 

предвиждат терени за реализация на дейности, свързани с подкрепа на обществени групи и 

лица, имащи нужда от специализирана грижа и/или закрила (обекти на здравеопазването, 

образованието, социалните грижи и т.н.), в т.ч. и да създават оптимални устройствени 

възможности за тяхното бъдещо изграждане и функциониране. Критерият отразява именно 

възможностите, които задава ПУП в тази насока.  

При прилагане на подхода по чл. 16 от ЗУТ общините от една страна могат да планират 

найподходящото местоположение за разполагане на обекти в социалната сфера,  а от друга 

страна придобиват безвъзмездно предоставена площ. При ПУП по чл. 17 от ЗУТ това е 

свързано с редица устройствени компромиси – търсят се налични общински имоти или се 

генерират допълнителни разходи за отчуждаване на частни имоти, като често се получава УПИ 

с редица ограничения (недостатъчно площ, неатрактивно и/или неподходящо местоположение 

и т.н.). Отчита се и фактът, че отчуждаването на цели частни имоти за реализация на публични 

дейности би довело до законови процедури по обжалване и крие сериозен риск от забавяне 

или отхвърляне на ПУП по съдебен ред.  

4.1.3 Оптимална териториална структура  

Териториалната структура на урегулираните поземлени имоти е от първостепенна важност за 

оптималното им бъдещо развитие. Урегулираните поземлени имоти се използват за развитие 

на жилищно или друг тип допустимо строителство (общественообслужващи, производствени 

дейности и др.). Възможностите за застрояване и осигуряване на достъп до елементите на 

техническата инфраструктура зависят пряко от формата на имота и разположението му в 

границите на квартала. Планирането при точно спазване на имотни граници често 

удовлетворява желанията на собствениците, но в резултат УПИ са с неправилни форми, с 

малки лица, с невъзможност от последващо разделяне, със затруднен транспортен достъп и 

поради всички тези причини – с ограничени възможности за развитие. Структурирането на 

територията по реда на чл. 16 от ЗУТ оформя имотите по най-благоприятния начин – 

правоъгълни форми, размери и площи, според изискванията за проектиране, позволява 

обединяване на маломерни имоти (собственост на едни и същи лица) и разделяне на големи. 

В конкретния случай на изследване запазват и характерът и атмосферата на вече формиралата 

се градска структура на град Драгоман, създадена в основната си част преди 1989г., когато 

изискванията за форма, площ и структура на имотите и кварталите са били водещи при 

устройственото планиране.  

4.1.4 Транспортна достъпност  

Осигуряването на транспортната достъпност е задължителен елемент при проектирането на 

урегулирани поземлени имоти. Общината е длъжна да осигури достъп до всеки поземлен имот 
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в обхвата на разработвания ПУП. Нормите на чл. 16 от ЗУТ позволяват да се предвижда 

продължението на улиците и трасетата на техническата инфраструктура при най-късите 

разстояния, улесняващи изграждането им от технически и икономически аспект. Такъв 

вариант създава и всички условия новопроектираните улици да не бъдат ограничавани от 

лични интереси, а да изпълнят всичките нормативни изисквания за технически показатели и 

безопасност на движението. При ПУП по чл. 17 от ЗУТ уличните пространства (в т.ч. и 

съобразените с тях отклонения за електроснабдяване, водоснабдяване и т.н.) трябва да 

достигнат до всеки имот, независимо от големината и разположението му в квартала, което 

утежнява проектирането, финансовото обезпечаване, изграждането и експлоатацията им.   

4.1.5 Баланс на публични и частни интереси  

Намиране на баланса на публично-частните взаимоотношения е един от основните принципи 

на териториалното устройство, а в случая и важен критерий за устойчиво развитие на 

териториите. Общините са задължени да осигурят комуникационен достъп до всеки имот, 

обществено обслужване на всеки жител, чрез действащи образователни, здравни, социални, 

административни структури и т.н., и здрава жизнена среда, но рядко разполагат с терени, върху 

които да ги реализират. Отчуждаването на площи за такива дейности поражда конфликта 

публично-частен интерес.  

При ПУП по чл. 17 от ЗУТ частният интерес е защитен единствено чрез запазване на 

съществуващите граници на имотите и получаване на парични обезщетения за отчуждените 

площи. След направен примерен анализ според експертни оценки е установено, че цените, при 

които се уреждат такива отношения, са крайно незадоволяващи собствениците. Следва да се 

отбележи, че удовлетвореният публичен интерес е в полза на обществото, но и в частност, на 

всеки жител, който е и основният ползвател на изградените публични мероприятия. В такъв 

тип планове публични мероприятия почти не се предвиждат, така че следва да се счита, че при 

тях има неудовлетворяване на частните интереси. Публичният интерес при плана по чл. 16 от 

ЗУТ е силно защитен – общината получава безвъзмездно територия, която да използва за 

публични мероприятия и осигуряване на достъп до всеки имот. Частните лица получават имот 

с по-малка площ, но с правилна форма, повече възможности за реализиране на печеливши 

инвестиционни намерения и комуникационен достъп. В допълнение, придобитата общинска 

площ, използвана за нуждите на квартала (детска градина, зелена площ или друг обект, 

липсващ в съответния район), придава добавена стойност на всеки поземлен имот и го прави 

по-привлекателен за инвестиции. По този начин пазарната стойност на новообразувания имот 

е не по-ниска от тази на имота преди урегулирането му.  

4.1.6 Екологическа необходимост  

Основният принцип за създаване на устройствени планове от глобално до местно ниво е 

устойчиво развитие – постигане на хармония между динамичните промени в живота на хората, 
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породени от развиващите се социално-икономически процеси, и средата, която обитават. 

Екологическата необходимост от планиране на дейности се оценява от промените, които с 

включването си в плана ще повлияят положително на състоянието на компонентите на 

околната среда и човешкото здраве. Зелените площи и свободните незастроени, но усвоени 

пространства, са задължителна част за устойчивата ефективност на всяка градска 

териториална структура.   

Липсата на площи за озеленяване в ПУП по чл. 17 от ЗУТ не води до значителни отрицателни 

въздействия, но и не допринася за подобряване на условията за труд, обитаване и отдих. 

Наличието им в ПУП по чл. 16 от ЗУТ въздейства върху микроклимата на населеното място и 

подобрява здравето на обитателите му.   

4.2. Оценка на изработените варианти  

Изработените варианти на ПУП са оценени чрез сравнителен анализ, обобщен в количествена 

оценка на описаните критерии. (Табл. 1)  

Таблица  1. Оценка на вариантите на ПУП по избрани критерии  

Критерий  ПУП, чл. 17 от ЗУТ  ПУП, чл. 16 от ЗУТ  

Икономическа ефективност  -1  +1  

Социална значимост  +1  +3  

Оптимална териториална структура  -1  +3  

Транспортна достъпност  +1  +3  

Баланс на публични и частни интереси  +1  +2  

Екологическа необходимост  0  +1  

Средна оценка:  0  +2  

  

Според осреднените резултати на анализираните критерии ПУП по чл. 16 от ЗУТ показва 

повече положителни характеристики. Предимството е при всеки един от изследваните 

критерии. Въпреки че части от поземлените имоти се предоставят на общината безвъзмездно, 

може да се докаже, че новоформираните УПИ са с по-висока пазарна стойност от имотите 

преди урегулиране, поради факта, че те са получили оптимални размери и площ, възможност 

за застрояване и транспортна достъпност. Следва да се отбележи и че придобитите от 

общината площи за изграждане на обектите на зелената система, на социалната и на 

техническата инфраструктура се използват за обслужване на техните собственици. Това също 

предоставя добавена стойност на новоформираните УПИ. При ПУП  по чл. 17 от ЗУТ 

резултатът при изследваните критерии дава неутрална оценка. При него не се открояват 

крайни положителни или негативни резултати. Той изпълнява своята устройствена роля – 

доразвива и конкретизира решенията на ОУП, реализира всички основни задачи на 
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урегулирането на поземлени имоти, но не дава съществен принос в социален и екологичен 

аспект.   

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ФОРМУЛИРАНЕ НА ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ПРИ  

УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ НА НЕУРЕГУЛИРАНИ И ТЕРИТОРИИ С  

НЕПРИЛОЖЕНА ПЪРВА РЕГУЛАЦИЯ В РАМКИТЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ 

МЕСТА  

Устройственото планиране на неурегулираните територии в обхвата на разработката е 

подчинено на регламентите, които дава нормативната уредба на Р България. Но освен 

техническите дейности, свързани с площоразпределението и пространствената организация на 

територията, то следва да създава и оптимална пространствена среда за протичане на жизнения 

процес на обществото и условия за устойчиво развитие на териториалните системи. Важна 

основа за това е балансът между удовлетворяването на частните и публичните интереси. В 

различните исторически периоди своята доминантна роля са сменяли публичният интерес и 

интересът на частната собственост, но винаги превесът на единия е водел до смущения и 

деформации в териториалната структура. И въпреки че нормативната уредба се произнася за 

тяхна равнопоставеност, често общественият интерес и публичната собственост за такива 

важни компоненти на териториалната структура, каквито са природо-екологическата, 

обществено-културната и комуникационно-техническата, остават незащитени. Практиката 

при устройственото планиране последните десетилетия доказва посоченото твърдение. 

Правилното разбиране на същността и ролята на устройственото планиране следва да бъде 

основополагащо при избор на подход на планиране на неурегулирани поземлени имоти и 

територии с неприложена първа регулация в рамките на населените места.   

Препоръката към собствениците на поземлени имоти, които попадат под разпоредбите на чл. 

16 от ЗУТ, е да не се фокусират върху безвъзмездно отнетите площи, а да оценят ползите, 

които им носи реализирането на такъв устройствен план. Когато са налице нормативните 

възможности за изработване на ПУП на чл. 16 от ЗУТ, възложителите (в т.ч. и общините) 

следва да ги прилагат приоритетно. Това позволява да се намали икономическата тежест от 

реализация на устройствените планове, като в същото време се осигурява оптимална 

териториална структура и достъп до социални дейности. В допълнение, предвиждането на 

достатъчно по площ терени за озеленяване подобрява градската среда и повишава качеството 

на живот.   

Приносът на проведените изследвания и анализи позволява практическо сравнение в реални 

условия на подходите за урегулиране на поземлени имоти, заложени в чл. 16 и чл. 17 от ЗУТ. 

Постигнатите резултати при планирането и оценката по избрани ключови критерии определят 

изработването на ПУП по чл. 16 ЗУТ като по-икономически ефективен, социално приемлив, 

екологически необходим и осигуряващ оптимална териториална структура при допустим 

баланс на публичните и частните интереси.  
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