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ÇÀ ÎÏÐÅÄÅËßÍÅÒÎ ÍÀ ÂÈÑÎ×ÈÍÀÒÀ ÍÀ 
ÑÃÐÀÄÀÒÀ ÏÐÈ ÒÅÐÅÍ Ñ ÃÎËßÌÀ ÄÅÍÈÂÅËÀÖÈß

Áëàãîé Çëàòàíîâ*

Както пра вил но се из тък ва в спе циали зи ра на та ни ко мен тар-
на литература, разпо ред ба та на чл. 24, ал. 1 от Закона за устройст-
во на те ри то рията це ли да да де яс на и строй на систе ма за опре де-
ля не на ви со чи на та на сградата, осо бе но ако е разпо ло же на в те-
рен с го ля ма денивелация, как то и при раз ли ка в ни ва та на съ сед-
ни те по зем ле ни имо ти.1 Законът за устройст во на те ри то рията 
(ЗУТ) има ком плек сен ха рак тер и е ва жен из точ ник на вещ но то 
ни пра во.2 Надявам се настояща та ста тия да допри не се за изяс ня-
ва не на ня кои спор ни и кон ф лик т ни въпро си за то ва от къ де и как 
след ва да се ме ри ви со чи на та (H) на сградата, ко га то е разпо ло-
же на на накло нен те рен. Дискусията и ко мен та ри те по те ма та мо-
гат да до ве дат до пре одо ля ва не то на неяснотите, които се наблю-
да ват в прак ти ка та.

Повод да на пи ша та зи ста тия ми да до ха и взаим ноиз ключ ва-
щи те се (противоположни) указания, из да де ни от ор га ни те на 
Министерството на ре гионал но то раз ви тие и бла го устройст во то 
по от но ше ние на сми съ ла на разпо ред ба та на чл. 24, ал. 1 ЗУТ. Бих 
искал чрез ана ли тич но-кри ти чен поглед да пред ста вя виж да не то 
си за сми съ ла на ко мен ти ра на та им пе ра тив на разпо ред ба. Ста-
тията е пред наз на че на за ши рок кръг спе циалисти (прак ти ку ва щи 
юристи, архитекти, об щин ски те ор га ни по ЗУТ), чиито про фе-
сионал ни и науч ни ин те ре си са свър за ни с устройст во то на те ри-
то рията. Акцентирано е вър ху науч на та диску сион ност и прак ти-
ческа та при ло жи мост на из след ва ния въпрос. Взета е пред вид съ-

* Адвокат, син дик и ар би тър от Велико Търново, док тор по право, асистент 
по тър гов ско пра во към ка тед ра „Частноправни науки“ при Юридическия фа-
кул тет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

1 Вж. Тодорова, Д. Коментар на ЗУТ. Част I. С.: Нова звез да, 2003, с. 44.
2 Вж. Боянов, Г. Вещно пра во. С.: ИК „Авалон“, 2004, с. 24; Стефанов, Г. 

Основи на граж дан ско то пра во. Велико Търново: Абагар, 2007, с. 184.
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деб на та практика, пре ди всич ко та зи на Върховния ад ми нистра-
ти вен съд (ВАС).

Съгласно чл. 24, ал. 1 ЗУТ ви со чи на та на сгра да та, ко га то тя 
е разпо ло же на на ли нията на застроява не, се опре де ля в аб со лют-
ни мер ки от ко та та на сред но то ни во на при ле жа щия те рен за съ-
от вет на та ограж да ща сте на: до ко та та на пре сеч на та ли ния на 
фа сад на та плоскост с покрив на та плоскост – при сгра ди със стре-
хи; до ко та та на гор на та по вър х ност на кор ни за – при сгра ди с 
кор ни зи; до ко та та на най-ви со ка та точ ка на ограж да щи те сте ни – 
при сгра ди без кор ни зи и без стрехи.3 Тази прав на нор ма е им пе-
ра тив на (повелителна, категорична) и су бек ти те не мо же да се от-
кло няват от пред пи са нието ѝ.

Текстът на чл. 24, ал. 1 ЗУТ пов ди га ре ди ца важни, слож ни и 
де ли кат ни въпроси, които ве че въз ник ват в про це са на пра вопри-
ла га не то. Оказа се, че та зи разпо ред ба не е лес на за приложение, 
ма кар че е ка чест ве но ре дак ти ра на – тя е при мер за добра юри ди-
ческа техника, ка то во ля та на законодателя по мое мнение е яс на 
и ка те го рич на. Въпреки то ва в прак ти ка та има случаи, в които 
при накло нен терен, т.е. в те рен с го ля ма денивелация, ви со чи на-
та на сгра да та contra legem се опре де ля в метри, смя та но от сред-
нопри ле жа щия те рен по ли це ва та част на имота, т.е. са мо от ко та-
та на сред но то ни во на при ле жа щия те рен за ограж да ща та сте на 
на сгра да та от към ули ца та. Това е непра вил но при ло же ние на ма-
те риал ния за кон. При огром на де ни ве ла ция на те ре на от ули ца та 
към дъ но то на имо та (напр. 3–4 метра) та зи по роч на прак ти ка ня-
ма опо ра и оправ да ние ни то в буквата, ни то в ду ха на за ко на (sic 
чл. 24, ал. 1 ЗУТ и чл. 74, ал. 1 от Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за 
пра ви ла и нор ма ти ви за устройст во на от дел ни те ви до ве те ри то-
рии и устройст ве ни зони, из да де на от ми нистъ ра на ре гионал но то 
раз ви тие и бла го устройст во то – съкр. Наредба № 7 ПНУОВТУЗ). 
При де ни ве ла ция на те ре на oпpeдe лянeтo на до пусти ма та ви со чи-
на на сгра да та по чл. 24, ал. 1 ЗУT ста ва от дел но за вся ка фа са да 
(ограж да ща стена) на ба за сред на ĸoтa терен, си реч на ба за ко та та 

3 Срв. Ковачев, Ат. Градоустройство. Част I. С.: Pensoft, 2003, с. 45 in fi ne и 
с. 55. Арх. Атанас Ковачев пре циз но ак цен ти ра, че: „сред но ни во на при ле жа-
щия те рен“ е ни во то на те ре на, из ме ре но в сре да та на съ от вет на та ограж да-
ща сте на (к. м. – б. а.) на сгра да та“ (с. 44).
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на сред но то ни во на при ле жа щия те рен за съ от вет на та ограж да-
ща сте на. Съответно при накло нен те рен de lege lata излиза, че 
има ме пoнe че ти ри виcoчини, ĸoитo нe cи съ от ветст ват.4 В дейст-
ви тел ност при сил но пре се чен терен, при де ни ве ла ция меж ду ни-
во то на ули ца та и дъ но то на имота, въз ник ва ге ометри чен 
проблем при опре де ля не на ви со чи на та на сгра да та и как то се 
приема от ек спер ти те архитекти, че ти ри те раз лич ни ви со чи ни во-
дят до положение, при което „кор ни зът (на сградата) е скъ сан на 
все ки ъгъл“5.

Министерството на ре гионал но то раз ви тие и бла го устройст-
во то (МРРБ) е из ра зи ло ста но ви ще (което по същ ност та си е 
указание) с изх. № 08-В-2/09.02.2004 г. от нос но при ла га не то на 
чл. 24, ал. 1 ЗУТ и на чл. 74, ал. 1 от Наредба № 7 ПНУОВТУЗ 
при де ни ве ла ция на те ре на. Според то ва срав ни тел но крат ко ста-
но ви ще, има що за цел да пре уста но ви про ти во ре чи ва та прак ти ка 
на проек тан ти те, на ад ми нистра тив ни те ор га ни и на съ да при 
опре де ля не то на ви со чи на та на сгра да та, ха рак те рът на застроява-
не то се опре де ля ка то ниско, ко га то ви со чи на та на сгра да та, опре-
де ле на по чл. 24, ал. 1 ЗУТ (чл. 74, ал. 1 от Наредба № 7 
ПНУОВТУЗ), е с ви со чи на до 10 метра, а в слу чаи, при които по-
ра ди де ни ве ла ция на при ле жа щия те рен три от ограж да щи те сте-
ни на сгра да та са с ви со чи на до 10 метра, а чет вър та та е с по-го-
ля ма ви со чи на от 10 метра, се счи та, че застроява не то е с ниска 
ви со чи на. Според ука за нието на МРРБ в те зи слу чаи ограж да ща-
та сте на с ви со чи на, по-го ля ма от 10 метра, ще ока же влияние 
при опре де ля не на раз стоянието меж ду сгра ди те на ос нов но то 
застроя ва не по ре да на чл. 32 ЗУТ, а ко га то та зи ограж да ща сте на 
е разпо ло же на към стра нич на та гра ни ца на уре гу ли ра ния по зем-

4 Срв. и публи ка цията на арх. Борислав Игнатов на https://gradat.bg/
news/2017/01/09/2896087_geometrichniiat_problem_pri_opredeliane_na_
visochinata.

5 Пак там. Вж. съ що и публи ка цията на арх. Борислав Игнатов на http://bacea-
bg.org/bg/blog/absurdite-na-bulgarskata-arhitektura-v-konteksta-na-zut, къ де то пра-
вил но се приема, че ви со чи на та на сгра да та се опре де ля от ко та кор низ за съ от-
вет на та фа са да. Срв. и раз би ра не то (виждането) на съ щия ав тор на https://gradat.
bg/news/2017/01/04/2893482_tragediiata_na_bulgarskata_arhitektura_e_mejdu_
kota.
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лен имот, след ва раз стоянието от сгра да та до гра ни ца та да се 
опре де ли при усло вията на чл. 31, ал. 2, т. 1 ЗУТ.

Това ста но ви ще на МРРБ ня ма за дъл жи те лен ха рак тер и ка-
те го рич но не мо же да бъ де спо де ле но из ця ло. То не би могло да 
де ро ги ра за ко но ва та нор ма (по ар гу мент и от чл. 15, ал. 3 от 
Закона за нор ма тив ни те актове).

Становището на МРРБ на прак ти ка на веж да към заклю-
чението, че ако при де ни ве ла ция на те ре на три от ограж да щи те 
сте ни (фасади) на сгра да та са с ви со чи на до 10 метра, а чет вър та-
та е с по-го ля ма ви со чи на от 10 метра, то ха рак те рът на застроява-
не то е ниско (с ниска височина). Правораздавателните органи, 
приз ва ни да бра нят законността, не след ва да се съ обра зя ват с ко-
мен ти ра но то становище, което не се ос но ва ва до ри и на бук вал-
но то (граматическото, езиковото) тъл ку ва не на нор ма тив на та 
разпо ред ба, уста но ве на в чл. 24, ал. 1 ЗУТ. Буквалното тъл ку ва не 
неви на ги мо же да раз крие сми съ ла на нор ма тив ния текст, по ра ди 
което по пра ви ло за дъл жи тел но е не об хо ди мо ло ги ческо (реално, 
систематично) тъл ку ва не. При изяс ня ва не на сми съ ла на чл. 24, 
ал. 1 ЗУТ тряб ва да се дър жи смет ка за връз ки те ѝ с дру ги тек сто-
ве от ЗУТ (напр. чл. 23, ал. 1 и чл. 31, ал. 2, т. 1 ЗУТ, § 5, т. 52 ДР 
ЗУТ) и от дру ги нор ма тив ни ак то ве (напр. Наредба № 7 
ПНУОВТУЗ).6

По мое мнение, ко га то по ра ди де ни ве ла ция (наклон) на при-
ле жа щия те рен три от ограж да щи те сте ни на сгра да та са с ви со-
чи на до 10 метра, а са мо чет вър та та е с ви со чи на над 10 метра, не 
мо же да се приеме, че застроява не то е ниско (арг. от систе ма тич-
но тъл ку ва не на чл. 24, ал. 1 ЗУТ във вр. с чл. 74, ал. 1 от Наредба 
№ 7 ПНУОВТУЗ във вр. с чл. 23, ал. 1, т. 2 ЗУТ). Per argumentum 
a fortiori, ко га то по ра ди де ни ве ла ция (наклон) на при ле жа щия те-
рен три от ограж да щи те сте ни на сгра да та са с ви со чи на над 10 
метра, а са мо чет вър та та е с ви со чи на 10 метра, не мо же да се 
приеме, че застроява не то е ниско. И в два та по со че ни и ко мен ти-
ра ни слу чая застроява не то е сред но по сми съ ла на чл. 23, ал. 1, 
т. 2 ЗУТ (чл. 72, ал. 1, т. 2 от Наредба № 7 ПНУОВТУЗ).

6 Срв. и чл. 83, ал. 1 от от ме не на та Наредба № 5/21.05.2001 г. за пра ви ла и 
нор ма ти ви за устройст во на те ри то рията.
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В свое по-но во прин цип но ста но ви ще във връз ка с при ла га-
не то на разпо ред ба та на чл. 24, ал. 1 ЗУТ МРРБ указва, че „при 
накло нен те рен е до пусти ма по-го ля ма ви со чи на на ня коя от 
ограж да щи те стени, са мо ако не се про ме ня ха рак те рът на 
застроя ва не то (т.е. ви со чи на та на съ от вет на та ограж да ща сте на 
не над ви ша ва пре дел но до пусти ма та ви со чи на за уста но ве ния с 
дейст ващ под ро бен устройст вен план ха рак тер на застрояване) и 
са спа зе ни нор ма ти ви те за раз стояния по чл. 31–35 ЗУТ“. Осно-
вателно в то ва ука за ние се отбелязва, че „пре хо дът меж ду ограж-
да щи те сте ни с раз лич на ви со чи на след ва да се оси гу ри с ин-
вести цион ния проект, съ образ но конкрет ни те обем но-про стран-
ствени, композиционни, функ ционал ни и дру ги изиск ва ния“.

Действащата ре дак ция на чл. 24, ал. 1 ЗУТ мо же да се оце ни 
ка то из клю чи тел но пре циз на от прав но тех ни ческо гле ди ще и из-
ця ло хар мо ни ра с чл. 74, ал. 1 от Наредба № 7 ПНУОВТУЗ, ка то 
на прак ти ка (per usum) поз во ля ва на ад ре са ти те да про учат и да 
ос мислят нор ма тив но то пра ви ло. Освен то ва та зи нор ма съз да ва 
ви со ка сте пен на прав на си гур ност в ма те рията на устройст во то 
на територията, тъй ка то от те оре тич на и прак ти ческа глед на точ-
ка за ко но да тел но то раз ре ше ние е яс но и раз би раемо.

В спе циали зи ра на та ни ли те ра ту ра7 се застъп ва и стано-
вището, че разпо ред ба та на чл. 24, ал. 1 ЗУТ има чисто тех ни-
чески ха рак тер. По мое мне ние то ва ста но ви ще след ва да бъ де 
подкрепено, ка то е не об хо ди мо да се вне сат ня кол ко уточ не ния 
по съ обра же ния lege artis. На пър во място, тек стът на чл. 24, ал. 1 
ЗУТ има и важ но ма те риал ноправ но зна че ние. На вто ро място, 
ха рак те рът на застроява не то се опре де ля в за ви си мост от ви со чи-
на та на сгра ди те на ос нов но то застроява не. Следователно ха рак-
те рът на застроява не то (ниско, сред но или високо) се явя ва произ-
вод на функ ция от ви со чи на та на сградата, опре де ле на спо ред 
чл. 24, ал. 1 ЗУТ. На тре то място, ви со чи на та на сградата, опре де-
ле на спо ред чл. 24, ал. 1 ЗУТ, фик си ра и уста но вя ва ми ни мал ни те 
раз стояния (отстояния) на ос нов но то ѝ застроява не до стра нич ни-
те гра ни ци на уре гу ли ра ния по зем лен имот и до гра ни ца та към 
дъ но то на уре гу ли ра ния по зем лен имот (срв. чл. 31, ал. 1 и 2 

7 Вж. Тодорова, Д. Цит. съч., с. 44.
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ЗУТ). Следователно и ми ни мал ни те отстояния на сгра да та до 
стра нич ни те гра ни ци и до гра ни ца та към дъ но то на уре гу ли ра ния 
по зем лен имот са функ ция от опре де ле на та съглас но чл. 24, ал. 1 
ЗУТ ви со чи на на сгра да та (H). В Определение № 1924/12.02.2019 г. 
по адм. д. № 640/2019 г. на ВАС, II о., ос но ва тел но и ар гу мен ти-
ра но се приема, че е на ли це про мя на в застроява не то на имо та, 
ка то е уве ли че на ви со чи на та на сгра да та, как то и по ка за те ли те за 
плът ност и ин тен зив ност на застроява не то. Следователно уве ли-
че на та ви со чи на на сгра да та, т.е. уве ли ча ва не то на ви со чи на та на 
до пусти мо то строител ст во, пред ставля ва про мя на в застроява не-
то по сми съ ла на чл. 131, ал. 2, т. 2 in fi ne ЗУТ. Височината на 
сгра да та има зна че ние за хвър ле на та сянка и за сен ч ва не то на съ-
сед ни те имо ти.

Твърде ва жен за съвре мен на та ар хи тек ту ра е начинът, по 
кой то се опре де ля ви со чи на та на сгра да та. Както ве че посочих, 
разпо ло же нието на ли ниите на застроява не за ви си от ви со чи на та 
на сгра да та. Височината на сгра ди те се опре де ля с под роб ни те 
устройст ве ни пла но ве (ПУП). Тя е свър за на с броя и ви со чи на та 
на ета жи те. Именно за то ва в ПУП се оз на ча ват и ви со чи на та в 
метри, и броят на ета жи те с цифра, и съ от вет но то оз на че ние за 
жи лищ ни и за не жи лищ ни ета жи8 (срв. чл. 72, ал. 2 от Наредба 
№ 7 ПНУОВТУЗ). Височината на сгра да та се явя ва и ва жен 
устройст вен по ка за тел (норматив, параметър). Въпросът, свър зан 
с ви со чи на та на сградата, се опре де ля с вля зъл в си ла (действащ) 
ПУП. За пъл но та и юри ди ческа прецизност след ва за дъл жи тел но 
да се посочи, че при дейст вието на ста ро то ни устройст ве но за ко-
но да тел ст во (ЗТСУ – отм., и ППЗТСУ – отм.) се поста вя ак цент 
вър ху брой етажи, т.е. вър ху етажността, а ЗУТ и Наредба № 7 
ПНУОВТУЗ да ват приори тет на ви со чи на та на сгра да та в 
метри.9 По мое мне ние под хо дът на „мо дер ния“ ни за ко но да тел 

8 Така и Джеров, Ал., П. Еврев, К. Гегов. Кадастър, имо тен ре гистър и 
устройст во на те ри то рията. С.: Сиби, 2008, 264–265. Арх. П. Еврев пре циз но е 
из след вал и пра ви ло то на чл. 24, ал. 2 ЗУТ.

9 Вж. и ре ше ние от 19.06.2008 г. по адм. д. № 2097/2007 г. на Администра-
тивния съд – Пловдив, VI състав, в което с ос но ва ние се приема, че уред ба та 
при дейст вието на ЗТСУ (отм.) и ППЗТСУ (отм.) е от чи та ла ха рак те ра на 
застроява не с броя на ета жи те за раз ли ка от ЗУТ, спо ред кой то опре де лящ кри-
те рий е ви со чи на та.
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е логичен, обос но ван и пра ви лен и след ва из ця ло да бъ де под кре-
пен. Разпоредбата на чл. 24, ал. 1 ЗУТ на прак ти ка опре де ля 
(дефинира) съ дър жа нието на по ня тието „ви со чи на“ (на сграда), 
осо бе но ако е разпо ло же на на накло нен те рен. Наистина в ре дак-
цията на по со че ния нор ма ти вен текст за ко но да те лят си е послу-
жил с мно го тех ни чески тер ми ни – стрехи, корнизи, най-ви со ка 
точ ка на ограж да щи те стени, при ле жащ те рен и др. Мате риал-
ноправната пред постав ка обаче, която яс но е за ло же на в чл. 24, 
ал. 1 ЗУТ, за да се ква ли фи ци ра застроява не то ка то ниско, е при 
усло вията на ку му ла тив ност всич ки ограж да щи сте ни (фасади) 
на сгра да та да са с ви со чи на до 10 метра. Дори са мо ед на от 
ограж да щи те сте ни на сгра да та да е с ви со чи на над 10 метра, 
съглас но дейст ва щия за кон застроява не то е сред но и раз стоянията 
(отстоянията) на сгра да та до стра нич ни те гра ни ци на уре гу ли ра-
ния по зем лен имот след ва да са най-мал ко ед на тре та от ви со чи-
на та на сгра да та. В то зи смисъл с уве ли ча ва не на ви со чи на та на 
сградата, респ. на до пусти мо то строителство се уве ли ча ват и ми-
ни мал ни те ѝ отстояния до стра нич ни те гра ни ци и до гра ни ца та 
към дъ но то на уре гу ли ра ния по зем лен имот. В те ре ни с де ни ве ла-
ция ви со чи на та след ва да се ме ри от дел но за вся ка ограж да ща 
сте на и е на ли це аб со лют но про ти во ре чие с ма те риал ноправ на та 
разпо ред ба на чл. 24, ал. 1 ЗУТ, ко га то в пла но ве те за застроява не 
се залага, че височината ка то устройст вен показател се опре де ля 
в метри, смя та но от сред нопри ле жа щия те рен по ли це ва та част на 
имота, при го лям наклон от ули ца та към дъ но то на имо та.

В заклю че ние след ва да се посочи, че ви со чи на та на вся ка 
ограж да ща сте на пре допре де ля ми ни мал но то раз стояние от вът-
реш на та ли ния на застроява не (стра нич на или задна) до вътреш-
на та ре гу ла цион на ли ния (стра нич на или задна) в уре гу ли ра ния 
по зем лен имот, а ви со чи на та на ограж да ща та сте на при ли це то на 
имо та уста но вя ва ми ни мал но то раз стояние меж ду сгра ди те на ос-
нов но то застроява не през ули ца та (срв. чл. 32, ал. 1 ЗУТ).

По мое мне ние ви со чи на та на сгра да та е един от устройст ве-
ни те параметри, които са яс но нор ма тив но опре де лени. Отстоя-
нията на сгра да та от вътреш ни те ре гу ла цион ни ли нии и ви со чи-
на та ѝ са услов но реципрочни, т.е. с уве ли ча ва не на ви со чи на та 
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се уве ли ча ват и раз стоянията до стра нич ни те гра ни ци на уре гу-
ли ра ния по зем лен имот.

Бих пред ло жил в чл. 24 ЗУТ de lege ferenda да се съз да де но-
ва ал. 4 със след но то съдържание:

„При накло не ни те ре ни сгра ди те мо гат да бъ дат с раз лич ни 
ви со чи ни по от дел ни те фасади, опре де ле ни с вля зъл в си ла под-
ро бен устройст вен план и в съ от ветст вие с пла но ве те за вер ти-
кал но пла ни ра не и пла н-схе мите за ко му ни ка цион но-тран спор т-
на та мрежа, без да се на ру ша ва уста но ве ният за устройст ве на та 
зо на ха рак тер на застрояване за вся ка фа са да“.

Предложената но ва али нея съз да ва прав на си гур ност и пре-
ци зи ра ви со чи на та на сгра да та в слу чай на застроява не на по зем-
лен имот с пре обла да ващ стръ мен те рен.


