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ÄÈÑÊÓÑÈÈ

ÇÀ ÇÀÈÍÒÅÐÅÑÓÂÀÍÈÒÅ ËÈÖÀ ÏÎ ×Ë. 131, 
ÀË. 2, Ò. 2 IN FINE ÍÀ ÇÀÊÎÍÀ ÇÀ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ 

ÍÀ ÒÅÐÈÒÎÐÈßÒÀ – ÏÐÎÁËÅÌ, ÏÎÐÎÄÅÍ ÎÒ 
ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËß*

Áëàãîé Çëàòàíîâ**

Както удач но се из тък ва в спе циали зи ра на та ад ми нистра тив-
ноправ на ли те ра ту ра, при мер за мъ чи тел но и не си гур но за ко но-
да тел ст во е Законът за устройст во на те ри то рията1 (ЗУТ). Този 
за кон има ком плек сен ха рак тер, ка то се явя ва и ва жен из точ ник 
на вещ но то пра во.2 Надявам се настояща та раз ра бот ка да допри-
не се за изяс ня ва не на ня кои спор ни и кон ф лик т ни въпро си в 
устройст ве но то пла ни ра не или по не да пре диз ви ка диску сии, 
които да до ве дат до пре одо ля ва не то на те зи неяс но ти. Повод да 
на пи ша тази ста тия ми да де и един ре ален ка зус, кой то по ро ди 
доста въпро си, неед нак во ре ша ва ни в прак ти ка та на ад ми нистра-
тив ни те съ ди ли ща, пред които би ват об жал ва ни за по ве ди те за 
одобря ва не на под роб ни те устройст ве ни пла но ве (ПУП). Надявам 
се ста тията да бъ де по лез на на прак ти ку ва щи те юристи и ар хи-

* Статията има за цел чрез ана ли тич но-кри ти чен поглед да пред ста ви раз би-
ра не то (виждането) на ав то ра за сми съ ла на ко мен ти ра на та разпо ред ба от 
устройст ве ния ни за кон в ре дак цията ѝ след из ме не нието с ДВ, бр. 101 от 
2015 г. По този начин искам да из ка жа и своята сър деч на бла го дар ност и приз-
на тел ност към моите учи те ли проф. д. ю. н. Владимир Петров и проф. д. ю. н. 
Цветан Сивков за тех ния научен, пре по да ва тел ски и чо веш ки при мер.

** Адвокат, син дик и ар би тър от Велико Търново, док тор по граж дан ско и се-
мей но пра во, ре до вен 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. Сивков, Цв. Измененията на ЗУТ от края на 2010 г. – De Jure, 2011, 
т. 2, бр. 1, с. 101. 

2 Вж. Боянов, Г. Вещно пра во. С.: ИК „Авалон“, 2004, с. 24. 
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тек ти, как то и на все ки, за ко го то ма те рията на устройст ве но то 
пла ни ра не пред ставля ва ин те рес. Разпоредбата на чл. 131, ал. 2, 
т. 2, предл. 2 ЗУТ в дейст ви тел ност се явя ва кон ф лик т на и е не об-
хо ди мо юри ди ческо раз ре ша ва не на пробле ма.

Съгласно чл. 131, ал. 1 ЗУТ заин те ре су ва ни ли ца в произ вод-
ст во то по одобря ва не на под роб ни те устройст ве ни пла но ве и на 
тех ни те из ме не ния са соб ст ве ни ци те, но си те ли те на огра ни че ни 
вещ ни пра ва и кон це сионе ри те спо ред дан ни те от имот ния ре-
гистър, а до не го во то въ веж да не – по дан ни от ка дастрал ния ре-
гистър, ко га то нед ви жи ми те имо ти са не посред ст ве но за сег на ти 
от пред виж да нията на пла на. Според чл. 131, ал. 2 ЗУТ не посред-
ст ве но за сег на ти от пред виж да нията на под роб ния устройст вен 
план нед ви жи ми имо ти са: 1) имо ти те – пред мет на са мия план; 
2) съ сед ни те имо ти, ко га то се включ ват в свър за но застроява не 
и/ или се пред виж да про мя на в застроява не то им (кур с. мой – 
б. а.); 3) съ сед ни те имо ти, вклю чи тел но имо ти те през ули ца, ко-
га то се до пускат на ма ле ни раз стояния; 4) съ сед ни те имо ти, ко га-
то се про ме ня пред наз на че нието на имо та – пред мет на пла на; 
5) имо ти те, за които с пред виж да нията на пла на се въ веж дат 
огра ни че ния в ре жи ма на застроява не и пол з ва не.

Текстът на чл. 131, ал. 2, т. 2 in fi ne ЗУТ пов ди га ре ди ца важ-
ни, слож ни и де ли кат ни въпро си, които ве че въз ник ват в про це са 
на пра вопри ла га не то. Разпоредбата не е лес на за при ло же ние, тъй 
ка то не е ка чест ве но ре дак ти ра на. Тя е при мер за непре циз на 
юри ди ческа тех ни ка.

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 с изх. № 07-00-44/4.07.2016 г. 
от нос но при ла га не то на чл. 131, ал. 2, т. 2 ЗУТ. Според то ва ак-
сиома тич но и ла ко нич но ста но ви ще про мя на та в разпо ред ба та на 
чл. 131, ал. 2, т. 2 ЗУТ, напра ве на със ЗИД на ЗУТ (обн., ДВ, 
бр. 101 от 2015 г.), е има ла за цел да пре уста но ви про ти во ре чи ва-
та прак ти ка на ад ми нистра тив ни те ор га ни и на съ да при опре де ля-
не то на заин те ре су ва ни те ли ца. Според МРРБ съглас но но ва та ре-
дак ция съ сед ни те имо ти са не посред ст ве но за сег на ти от пред виж-
да нията на пла на са мо ко га то то зи план ги включ ва в свър за но 
застроява не и/ или пред виж да про мя на в застроява не то им 
(кур с. мой – б. а.). Достига се ак сиома тич но до из во да, че „дейст-
ви тел но при те зи хи по те зи съ сед ни те имо ти са и имо ти – пред мет 
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на пла на, т.е. те са не посред ст ве но за сег на ти от пред виж да нията 
на пла на и по чл. 131, 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. То не би могло да де ро ги ра при ло же нието на за ко но ва та 
нор ма в та зи на со ка и по ар гу мент от чл. 15, ал. 3 ЗНА. Стано-
вището на МРРБ на прак ти ка на веж да към лип са на прав на нор ма 
в разпо ред ба та на чл. 131, ал. 2, т. 2 ЗУТ, тъй ка то се прие ма, че 
имо ти те по т. 2 са и имо ти – пред мет на са мия план по т. 1. 
Правораздавателните ор га ни, приз ва ни да бра нят за кон ност та, не 
след ва да при ла гат ко мен ти ра но то ста но ви ще, кое то по същ ност-
та си се явя ва ука за ние, ос но ва но са мо и един ст ве но на бук вал но 
(гра ма ти ческо, езиково) тъл ку ва не на нор ма тив на та раз по ред ба, 
уста но ве на в чл. 131, ал. 2, т. 2 ЗУТ. Бук вал но то тъл ку ва не не мо-
же да раз крие сми съ ла на нор ма тив ния текст, по ра ди което за дъл-
жи тел но е не об хо ди мо ло ги ческо (ре ал но, си сте ма ти чно) тъл ку-
ва не. При изяс ня ва не на сми съ ла на чл. 131, ал. 2, т. 2 ЗУТ тряб ва 
да се дър жи смет ка за връз ки те на та зи разпо ред ба с дру ги нор ми 
от ЗУТ и от дру ги нор ма тив ни ак то ве (на при мер 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 зо ни, из да де на от ми нистъ ра на 
ре гионал но то раз ви тие и благоустройст во то).

От прав но тех ни ческо гле ди ще дейст ва ща та ре дак ция на 
чл. 131, ал. 2, т. 2 in fi ne ЗУТ мо же да се оце ни ка то из клю чи тел но 
непре циз на и про ти во ре чи ва до сте пен, че на прак ти ка (per usum) 
пре чи на ад ре са ти те да про учат и ос мислят нор ма тив но то пра ви-
ло.3 Освен то ва се съз да ва ви со ка сте пен на прав на не си гур ност в 
ма те рията на устройст ве но то пла ни ра не. Нещо по ве че, за ко но да-
тел но то раз ре ше ние е сти листи чески неяс но, ка то пре диз ви ка 
про ти во ре чи ва ад ми нистра тив на и съ деб на прак ти ка. Изме не-
нието на чл. 131, ал. 2, т. 2 ЗУТ е важ но, но от но во (за по ре ден 
път) е на ру ше на от за ко но да те ля систе ма ти ка та на устройст ве на-
та ма те рия.4 Промяната в чл. 131, ал. 2, т. 2 ЗУТ в дейст ви тел-
ност не е съв сем раз би раема.5

3 Срв. Петров, Вл. Устройство на те ри то рията. С.: Сиби, 2004, с. 12. 
4 Срв. и Сивков, Цв. Цит. съч., с. 107, къ де то ав то рът обръ ща вни ма ние, че 

до ра бот ки те в ЗУТ „на пар че“ са не же ла тел ни. 
5 Вж. съ що Ковачев, С. Актуални про ме ни в прав на та уред ба на устройст во-
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В спе циали зи ра на та ли те ра ту ра6 се застъп ва и ста но ви ще то, 
че не е доста тъч но изяс не но как во се има пред вид под тер ми на 
„про мя на в застроява не то“, ка то се приема, че про мя на та ви зи ра 
най-ве че хи по те зи те, свър за ни с из ме не ния на ве че влез ли в си ла 
ПУП, тъй ка то при „пър во на чал ни те“ ПУП все още не е из вър ше-
но застроява не, а и пла нът пред виж да застроява не за пър ви път. 
Според то ва ста но ви ще хи по те за та на чл. 131, ал. 2, т. 2 ЗУТ ви-
зи ра ос вен включ ва не в свър за но застроява не (един от ви до ве те 
про ме ни в на чи на на застрояване) и про мя на в ха рак те ра на 
застроява не, свър за на с уве ли ча ва не на ви со чи на та на до пусти-
мо то строител ст во. Приема се съ що, че про мя на та да ва пра во на 
съ се да да об жал ва ПУП, при кой то в съ сед ния имот се пред виж да 
про мя на в застроява не то, ка то се из ключ ва хи по те за та, при която 
в съ сед ния имот се пред виж да на ма ля ва не на ви со чи на та на 
строител ст во то (от сред но на ниско например). По мое мне ние 
то ва вто ро ста но ви ще след ва да бъ де под кре пе но, ка то е за дъл жи-
тел но да се вне сат ня кол ко уточ не ния.

De lege lata на чи нът на застроява не в съ сед ни уре гу ли ра ни 
по зем ле ни имо ти е сво бод но7 или свър за но8 застроява не (арг. от 

то на те ри то рията. Коментар на про ме ни те. Нормативен текст. С.: ИК „Труд и 
пра во“, 2016, 27–28, къ де то ав то рът по соч ва, че ал. 2 на чл. 131 ЗУТ опре де ля 
кръ га на заин те ре су ва ни те ли ца, които мо гат да об жал ват за по ве ди за одобря ва-
не на ПУП, ка то про мя на та в чл. 131, ал. 2, т. 2 ЗУТ се ква ли фи ци ра ка то не съв-
сем умест на или по-ско ро се явя ва не съв сем раз би раема. 

6 Пак там, с. 28. С. Ковачев по соч ва, че в про це са на об съж да не на за ко-
нопроек та е би ло напра ве но пред ло же ние за ця лост на от мя на на чл. 131, ал. 2, 
т. 2 ЗУТ, но та зи добра идея не е би ла под кре пе на от мно зин ст во то на род ни 
пред ста ви те ли. По мое мне ние разпо ред ба та на чл. 131, ал. 2, т. 2 ЗУТ е не об хо-
ди ма и важ на, но за съ жа ле ние, ре дак цията ѝ е не удач на. Считам, че с про мя на-
та в чл. 131, ал. 2, т. 2 ЗУТ за ко но да те лят раз ши ря ва кръ га на заин те ре су ва ни те 
ли ца, които мо гат да об жал ват за по ве ди те за одобря ва не на ПУП. 

7 Вж. § 5, т. 21 ДР ЗУТ – „Свободно“ е застроява не то, при което сгра ди те в 
уре гу ли ра ни те по зем ле ни имо ти се разпо ла гат на раз стояние от имот ни те гра-
ни ци (ре гу ла цион ни те линии) към съ сед ни те уре гу ли ра ни по зем ле ни имо ти, 
как то и на се вер на стра нич на ре гу ла цион на ли ния при тес ни уре гу ли ра ни по-
зем ле ни имо ти по ули ци с по со ка се вер – юг и по лу по со ки те до 45 гра ду са. 

8 Вж. § 5, т. 22 ДР ЗУТ – „Свързано“ е застроява не то, при което сгра ди те в 
два или по ве че съ сед ни уре гу ли ра ни по зем ле ни имо ти се разпо ла гат допре ни 
ед на до дру га на имот ни те гра ни ци (ре гу ла цион ни те линии). Свързаното 
застроява не в съ сед ни уре гу ли ра ни по зем ле ни имо ти пред ставля ва до пи ра не на 
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чл. 21, ал. 1 ЗУТ, § 5, т. 20 ДР ЗУТ). Законодателят е уре дил и 
т.нар. ком плек с но9 застроява не (вж. чл. 22 ЗУТ). Терминът „про-
мя на в застроява не то“ без спор но об хва ща про ме ни те в на чи на на 
застроява не, про ме ни те в ха рак те ра на застроява не (напри мер от 
ниско на сред но застрояване), про ме ни те в устройст ве на та жи-
лищ на зо на (напри мер от Жм10 на Жс11 или от Жс на Жг12), про ме-
ни те в устройст ве ни те по ка за те ли (нор ма ти ви, параметри) за 
плът ност13 на застроява не то (П застр. в %), ин тен зив ност14 на 
застроява не то (К инт.) и озе ле ня ва не (не об хо ди ма озе ле не на 
площ, П озел. в %). В то зи сми съл е и трайна та и после до ва тел на 
съ деб на прак ти ка, която в ре ди ца ре ше ния и опре де ле ния ос вет-
ля ва из ра зе на та по не съ вър шен на чин в разпо ред ба та на чл. 131, 
ал. 2, т. 2 in fi ne ЗУТ „про мя на в застроява не то“. Ако та зи зле ре-
дак ти ра на разпо ред ба се тъл ку ва бук вал но (гра ма ти чески, ези ко-
во), ще се стиг не до на пъл но погреш ния из вод, че съ сед ни те имо-
ти по чл. 131, ал. 2, т. 2 ЗУТ са ед новре мен но и имо ти – пред мет 

сгра ди те на ос нов но то застроява не или на постройки те на до пъл ва що то 
застроява не. 

9 Вж. § 5, т. 23 ДР ЗУТ – „Комплексно“ е застроява не то в го ле ми уре гу ли ра-
ни по зем ле ни имо ти на гру пи от сгра ди, които се разпо ла гат сво бод но стоящи 
или допре ни ед на до дру га. 

10 Устройствена жи лищ на зо на с пре обла да ва що застроява не с мал ка ви со чи-
на (до 10 м), оз на че на ка то (Жм) – чл. 16, т. 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 зо ни, из да де на от ми нистъ ра на ре гионал но то раз ви тие и бла го устройст во-
то (Наредба № 7 ПНУОВТУЗ). 

11 Устройствена жи лищ на зо на с пре обла да ва що застроява не със сред на ви-
со чи на (до 15 м), оз на че на ка то (Жс) – чл. 16, т. 2 от Наредба № 7 ПНУОВТУЗ. 

12 Устройствена жи лищ на зо на с пре обла да ва що застроява не с го ля ма ви со-
чи на (над 15 м), оз на че на ка то (Жг) – чл. 16, т. 3 от Наредба № 7 ПНУОВТУЗ. 

13 Вж. § 5, т. 17 ДР ЗУТ – „Плътност на застроява не “ е от но ше нието на сбо ра 
от застроени те пло щи на ос нов но то и до пъл ва що то застроява не спря мо площ та 
на уре гу ли ра ния по зем лен имот, из ра зе но в про цент. Плътност на застроява не 
мо же да се опре де ля и об що за квар тал, устройст ве на те ри то рия или зо на, как то 
и за части от тях. 

14 Вж. § 5, т. 19 ДР ЗУТ – „Интензивност на застроява не“ на уре гу ли ра ния 
по зем лен имот е от но ше нието на раз гъ на та та застроена площ към площ та на 
уре гу ли ра ния имот, из ра зе но в аб со лют но число. Интензивност на застроява не 
мо же да се опре де ля и об що за квар тал, устройст ве на те ри то рия или зо на, как то 
и за части от тях. 
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на пла на, т.е. те са не посред ст ве но за сег на ти от пред виж да нията 
на пла на и по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ. Смисълът на разпо ред ба та, 
уста но ве на в чл. 131, ал. 2, т. 2 ЗУТ, след ва да се изяс ня ва те ле-
оло ги чески във връз ка с це ли те на нор ма тив ния акт и на са ма та 
разпо ред ба с оглед на конкрет ния по вод за из ме не нието ѝ (обн., 
ДВ, бр. 101 от 2015 г.). От то зи аспект съ деб на та прак ти ка до раз-
ви ва бла го устройст ве но то ни пра во, ка то приема с пъл но ос но ва-
ние, че съ сед ни те имо ти са не посред ст ве но за сег на ти от пред-
виж да нията на ПУП, ко га то се пред виж да про мя на в застроя ва-
не то на имо ти те (на имота) – пред мет на са мия план. В то зи 
сми съл са: Определение № 1924/12.02.2019 г. на ВАС по адм. д. 
№ 640/2019 г., II о., къ де то ос но ва тел но и ар гу мен ти ра но се 
приема, че „имо тът на жал бо по да те ля е съ се ден на имо та, за кой-
то е одобрен КПИИ (ком плек сен проект за ин вести цион на ини-
циати ва – бел. моя – б. а.), и е уста но ве но, че е на ли це про мя на в 
застроява не то, ка то е уве ли че на ви со чи на та на сгра да та, уве ли че-
ни са по ка за те ли те за плът ност и ин тен зив ност на застроява не то 
и озе ле ня ва не. Следователно в слу чая е на ли це про мя на в 
застроява не то по сми съ ла на чл. 131, ал. 2, т. 2 ЗУТ“; Определение 
№ 3206/15.03.2017 г. по адм. д. № 1922/2017 г. на ВАС, II о.; 
Определение № 14 885/3.12.2018 г. по адм. д. № 14 332/2018 г. на 
ВАС, II о.; Решение № 291/28.06.2019 г. по адм. д. № 384/2018 г. 
на Административния съд – В. Търново, VIII с-в, в които пра вил-
но се приема, че в слу чая е на ли це про мя на в застроява не то по 
сми съ ла на чл. 131, ал. 2, т. 2 ЗУТ, тъй ка то устройст ве ни те по ка-
за те ли (ин тен зив ност на застроява не то и озеленяване) в имо та, 
пред мет на частич но то из ме не ние (ЧИ) на ПУП-ПЗ, съ се ден на 
имо та на жал бо по да те ля, са раз лич ни от те зи по пред ход ния 
план; Решение № 58/1.03.2016 г. по адм. д. № 516/2015 г. на 
Административния съд – В. Търново, IV с-в; Решение 
№ 6771/19.11.2018 г. по адм. д. № 6157/2018 г. на Админи-
стративния съд – София-град, II о., 29-и с-в; Решение 
№ 3110/10.05.2018 г. на Административния съд – София-град, по 
адм. д. № 1042/2018 г., II о., 40-и с-в; Решение № 4474/4.07.2017 г. 
на Административния съд – София-град, по адм. д. № 3885/2017 г., 
II о., 53-ти с-в; Решение № 29/7.04.2017 г. на Административния 
съд – Шумен, по адм. д. № 183/2016 г.; Решение № 58/1.03.2016 г. 
по адм. д. № 516/2015 г. на Административния съд – В. Търново, 
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IV с-в, Решение № 174/3.06.2016 г. по адм. д. № 66/2016 г. на 
Административния съд – В. Търново, IV с-в, къ де то съ дът пра-
вил но приема, че е на ли це про мя на в застроява не то на имо та, 
пред мет на пла на, и на то ва ос но ва ние жал бо по да те лят съ сед е 
заин те ре су ва но ли це по сми съ ла на чл. 131, ал. 2, т. 2 ЗУТ, тъй ка-
то съглас но чл. 5, ал. 3 от Наредба № 7 от 22 де кем ври 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 зо ни (Наредба № 7 ПНУОВТУЗ) за по зем ле-
ни имо ти с опре де ле но конкрет но пред наз на че ние по чл. 4, ал. 7 с 
ПУП се опре де ля конкре тен ре жим на устройст во за все ки имот, 
кой то се из ра зя ва с нор ма ти ви, оз на ча ва ни на пла на (в конкрет-
ния ка зус за ПИ – пред мет на пла на, се отреж да но во пред наз на-
че ние – за произ вод ст ве ни дейности, вместо до се гаш но то пред-
наз на че ние – за скла до ви дейности, и във връз ка с то ва се пред-
виж да и но ва застрой ка на произ вод ст ве на сгра да, с но ви строи-
тел ни па ра метри; Определение № 1711/8.02.2018 г. по адм. д. 
№ 13391/2017 г. на ВАС, II о.; Определение № 1878/19.02.2016 г. 
по адм. д. № 1819/2016 г. на ВАС, II o.; Определение 
№ 533/14.01.2019 г. по адм. д. № 15306/2018 г. на ВАС, II о.15, и 
др.

Следва за пъл но та и юри ди ческа пре циз ност да се има пред-
вид, че ако свър за но то застроява не се уста но вя ва с проек та – 
пред мет на про це ди ра не, имо ти те в об хва та на но вопред ви де но то 
свър за но застроява не по па дат в об хва та на проек та и са имо ти по 
т. 1 на чл. 131, ал. 2, а не по т. 2 на чл. 131, ал. 2 ЗУТ.16 
Следователно „съ сед ни те“ имо ти, ко га то се включ ват в свър за но 
застроява не, са имо ти – пред мет на са мия план, т.е. имо ти по 
чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ. Законодателят оба че е из ра зил не адек ват-
но сми съ ла на прав на та нор ма, уста но ве на в чл. 131, ал. 2, т. 2 
ЗУТ. По мое мне ние не точ ности те и греш ки те в тек ста на чл. 131, 
ал. 2, т. 2 ЗУТ би могло да се ко ри ги рат чрез ло ги ческо и по-точ-
но чрез попра ви тел но тъл ку ва не. Разбира се, кон ф лик тът, по ро-

15 В то ва опре де ле ние из рич но, и с пъл но ос но ва ние, се приема, че соб ст ве-
ни ци те на съ сед ни имо ти мо гат да об жал ват из ме не нието на застроител ния 
план, ко га то с не го в съ се ден имот се пред виж да про мя на на застроява не то. 

16 Така и Бакалова, В., И. Янкулов. Актуални въпро си на устройст во то на 
те ри то рията и ка дастъ ра. С.: ИК „Труд и пра во“, 2011, с. 188. 
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ден пря ко от за ко на, е пре по ръ чи тел но да се раз ре ши и пре одо лее 
по за ко но да те лен път.

Ïðåäëîæåíèÿ de lege ferenda
a) Дефиниция (ле гал но определение) на по ня тието „про мя на 

в застроява не то“ да се да де в § 5 ДР ЗУТ, къ де то са уста но ве ни 
за ко но ви те де фи ни ции.

б) Член 131, ал. 2, т. 2 ЗУТ се из ме ня та ка:
Вариант А: „съ сед ни те имо ти, ко га то се пред виж да про мя на 

в застроява не то на имо ти те, пред мет на пла на“;
Вариант Б: „съ сед ни те имо ти, ко га то се пред виж да про мя на 

в застроява не то на имо ти те по т. 1“;
По мое мне ние за пред по чи та не е ва риант Б. При не го 

препра ща не то е по-пре циз но и гъв ка во, ка то ре дак цията се от ли-
ча ва ка то че ли с по-добра юри ди ческа тех ни ка.

Считам, че ако те зи пред ло же ния бъ дат възприети, те ще до-
ве дат до прав на си гур ност, ста би ли тет и до раз ши ря ва не на кръ га 
на заин те ре су ва ни те ли ца в произ вод ст ва та по одобря ва не на 
ПУП и на тех ни те из ме не ния.


