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Становище 
 

към проект за Наредба за специфични изисквания към 
облика на градските пространства, сградите и 

архитектурните ансамбли на територията на град Бургас 
(НСИОГПСААТБ) 

 

 

1. Общи бележки по предназначението на Наредбата 

Наредбата в този и вид опорочава самата идея за въвеждане на специфични 
правила към традиционно установени градски пространства с цел запазване 
или установяване на техен единен визуално въздействащ облик. 

Наредбата трябва да определи процедури по въвеждане и спазване на 
такива правила, вместо това тя въвежда общи ограничения не съотнесени 
към конкретните, много разнообразни по своята същност градски 
пространства.  

В Наредбата се говори за стандарти, но липсват процедури по тяхното 
изготвяне, обществено приемане и въвеждане в действие. Вместо това те се 
заместват със специфични технически изисквания привнесени от други 
нормативни актове на Общината или с цел едностранчиво решение на 
възникнали практически проблеми. 

КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ – РК - БУРГАС  
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С тази наредба за първи път се цели масово въвеждане на критерии за 
целесъобразност и естетика за разлика от досегашната практика на 
единствено законосъобразни и икономическо-обосновани решения. 
Проблемът ѝ е в липсата на критерии и процедури гарантиращи избягването 
на административен произвол при взимане на субективни решения. До сега 
единствената законова възможност за взимане на субективно решение на 
база естетически критерии беше конкурсът за проект, където експертно жури 
подбира решение измежду конкурентни варианти на база предварително 
заложени изисквания. 

В Наредбата липсва дори намек за заместваща процедура гарантираща 
минимален обществен контрол, експертност и прогнозируемост на 
решенията. 

 

 

2. Предложения за промяна в организацията на Наредбата 

2.1. В Наредбата пространствата в града са класифицирани спрямо 
устройствените зони в които попадат без да са отчетени специфичните им 
черти отличаващи ги едно от друго и съответно изискващи според важността 
си за града различна степен на намеса в защита на обществения интерес. 
Необходимо е в приложение/стандарт да бъдат отделени процедурата и 
критериите за извършването на такова групиране за да може да се планира 
развитие на тези критерии във времето без да се засягат, при тези промени, 
основните норми на Наредбата. Границите на зоните трябва да бъдат 
недвусмислено определени но и да се изясни възможността да се променят 
съобразно развитието на градската среда. 

2.2. В Наредбата не е отчетена принципната разлика която въвежда нормата 
на чл.13а от ЗУТ, а именно възможността за въвеждане на естетически 
критерии за оценка на градската среда и намесите в нея. Според важността 
на конкретната зона в йерархията на градските пространства, определена по 
предложението от т. 3.1, ще зависи степента на естетическа намеса която ще 
наложи определения за зоната стандарт. От това ще зависи важността на 
решенията които ще приема административния орган който ще съблюдава 
съответствието на изискванията на стандарта с конкретната среда и 
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предложенията за нейната промяна. С оглед обществената значимост на тези 
решения е необходимо този орган да притежава административен, 
експертен и обществен потенциал и да разпределя отговорността на своите 
решения върху екип от участници с предвидено ежегодно процентно 
обновяване, за да бъдат неговите решения обществено приемливи. 
Концентрирането на тези правомощия еднолично във фигурата на Главния 
архитект на Общината неминуемо ще доведе до обвинения в субективизъм и 
ще компрометира неговите административни функции, независимо от 
потенциала на конкретното физическо лице заемащо тази длъжност. 

2.3. Всички технически изисквания записани в момента в Наредбата е 
необходимо да бъдат отделени в приложения/стандарти където да бъдат 
доразвити добрите идеи заложени в тях. Това ще даде възможност за по 
всеобхватно тяхно разработване и по точното им прилагане с конкретната 
сила в конкретните зони където те са необходими. Наредбата трябва да 
изясни начина на изработване на стандартите и процедурата по тяхното 
приемане както и възможността им за бъдещо доразвиване, за да бъдат те 
обществено приети. 

2.4. В наредбата е разделена процедурата на съгласуване от процедурата на 
одобряване от страна на одобряващия орган на решенията по отношение 
съответствието на проектите с бъдещите стандарти. Това е добра насока, с 
оглед възможността за разработване на варианти покриващи естетическите 
изисквания на наредбата, за двустепенна процедура с относително 
ограничени разходи в първата фаза която се нуждае от допълнително 
детайлизиране – по-голяма яснота в процедурата, изискванията и 
последователността на процеса (по аналогия със съгласуването на идейната 
проектна фаза без директно издаване на строително разрешение). 

 

 

3. Предложения по конкретни членове и съобразяване с действащата 
нормативна база 

3.1 Няма предвидени специфични изисквания към ПУП /ПЗ, РУП/. 
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Смисъла на новият чл. 13, „а“ ЗУТ е създаване на специфични изисквания за 
облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли чрез 
въвеждане на допълнителни изисквания към обема и съдържанието на 
подробните устройствени планове и на инвестиционните проекти за нови 
сгради, реконструкция, пристрояване и надстрояване и основни ремонти на 
сгради и съоръжения, улици, площади и озеленени площи. В проекта за 
наредба е обърнато много внимание на „стандарти“, проекти по „Градска 
среда“, кой ги одобрява, отказва и тълкува, на откази за въвеждане в 
експлоатация, за прокопавания, за временни павилиони дори и за двойни 
гаражи но в нея липсва и няма тесктове относно изискване към обема и 
съдържанието на подробните устройствени планове /ПУП/, а те са в основата 
на всяко бъдещо проектиране. В наредбата следваше да се обърне особено 
внимание на ПУП. На принципа на предложения проект за наредба 
„НАРЕДБА за градската среда на столична Община“, следваше да се 
разработят работни устройствени планове /РУП/ за най-важните градски 
територии формиращи облика на града. В тези планове могат да се 
предвидят за все още незастроените имоти изисквания към бъдещите 
строежи за цветове, материали и детайли по фасадите /корнизи, перголи, 
тенти и др./, вида на покривите, както и запазване на характерни калкани на 
съществуващи сгради без покриване. Този пропуск може да се приеме, че е 
вследствие да се произведе по-бързо наредбата, но това е основание 
вносителите да я отеглят и я преработят като предвидят текстове в тази 
насока. 

3.2 Не е определен кръга на заинтересовани лица по отношение на 
Наредбата. 

С текста на Чл.10, „Чл.10. Привеждането на компонентите на градската 
среда и техните елементи, в съответствие с изискванията на тази 
наредба се извършва от заинтересованите лица по реда на тази 
наредба.“ е направен опит за определяне на кръга заинтересовани лица, 
имащи отношение към наредбата. Но само толкова. Без определен кръг 
заинтересовани лица разпоредбата е неизпълнима. В текста се предвиждат 
задължения към „заинтересованите лица по тази наредба“, но в наредбата 
не са определени кои са те. Този пропуск е съществен най-малко по 
отношение на определяне кръга граждани, ведомства, експлоатационни 
дружества и неправителствени организации, които трябва да участват в 
провеждането на консултации съгласно чл.18, „а“ ЗНА. 
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3.3 Допуснати са в чл. 2 (3) двойни отрицания „Стандартите са задължителни 
за всички обекти на територията на града с изключение на:“ и в изредените 
точки отново са изброени изключения, което обърка определянето на кръга 
от засегнати обекти. 

3.4. Формулирани са членове като чл.23 „В жилищните комплекси, в 
териториите с комплексно жилищно строителство със сгради предимно 
изградени по индустриален способ, се разрешава нови сгради да завършват с 
плосък покрив.“ които създават усещане, че всичко извън конкретния текст 
на члена е забранено. 

3.5 Използване на нови понятия. 

Наредбата е нова, без аналог в действащата нормативна база. Тя има за цел 
изработване и приемане на „специфични изисквания“ към облика на 
градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли. Наредбата 
следва да започне с определяне на легална дефиниция на понятието 
„специфични изисквания“.  

Освен „специфични изисквания“ в наредбата са използвани и други понятия, 
като „сгради“, „облик“, „архитектурни ансамбли“, „компоненти на градската 
среда“, „елементи на градската среда“, „стандарти“, „пасажи“, „безистени“, 
„проектно предложение“, „специфична запазена гледка“, „оттенък“ и 
„нюанс“. С изключение на понятието „сграда“, което е общо прието, за 
останалите понятия няма допълнително дефиниране, което е пропуск, който 
следва да отстранят съставителите. Необходимост в наредбата има и от 
дефиниране дори на понятието „сграда“, в частност да се въведе понятие 
„част от сграда“. Това е необходимо, защото градските пространства 
представляват различни по възприемане пространства - озеленени площи, 
площади и улици. С изключение на озеленените площи и площадите, които 
се възприемат цялостно при улиците начина на възприемане е различен, 
като от значение е дали улицата е булевард, главна или обслужваща улица 
или пешеходна улица. Особено значение в този случай има наличието на 
едроразмерна растителност по тротоарите, която не позволява цялостно 
възприемане на сградата, а само на определена част от нея - например 
партер и първи етаж. Липсата на дефиниране на изброените понятия 
използвани в наредбата ще доведе до нежелателно изопачаване на смисъла 
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на самата наредба и най-вероятно няма да доведе за постигане на 
хармоничен облик на градското пространство. 

3.6 Въвеждане на административна тежест,  

В предложения проект за наредба е допуснато безпричинно несъразмерно 
увеличаване на административна тежест. То е изразено чрез текстове за 
допълнителни изисквания към инвестиционния проект по част 
„Архитектура“, преувеличаване правомощията на административните 
органи, предвиждане на задължителен характер за прилагане на стандарти и 
въвеждане на текстове не специфични, а общи за Общината. 

3.7 Увеличаване, преувеличаване пълномощията на главни архитект. 

В Чл.14 и чл.15 се въвежда „Чл. 14. (1) Органът, компетентен да одобри 
инвестиционния проект, съгласува част „Градска среда“. 

(2) Съгласуването по ал. 1 се изразява в извършване на проверка за 
установяване на съответствието на проекта със стандартите по тази наредба, 
посочени в приложенията при условията, регламентирани в глава осма на 
ЗУТ. 

Чл. 15. (1) При констатирани несъответствия между инвестиционния проекти 
част Градска среда с изискванията на настоящата наредба, компетентният 
орган дава указания на Възложителят да ги от страни с указан срок.  

(2) Разрешение за строеж не се издава, ако част „Градска среда“ (когато се 
изисква такава) не е в съответствие с изискванията на настоящата наредба. 

(3) След отстраняване на несъответствията, компетентният орган издава 
разрешение за строеж, ако внесеният проект по всички части отговаря на 
нормативните изисквания, включително на изискванията по тази наредба. 

В ЗУТ е регламентиран реда за съгласуване и одобряване на 
инвестиционните проекти и реда за издаване и отказ на разрешение за 
строеж, като това е вменено на Главния архитект. В текстовете от ЗУТ липсва 
изискване част „Градска среда“ да се съгласува, както и тя да е основание за 
издаване на отказ на разрешение за строеж. В чл.143, ал.1 и чл.145, ал.1 ЗУТ 
е определено какво следва да съдържат инвестиционните проекти за да 
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бъдат съгласувани и/или одобрени а в чл.148, ал.4 ЗУТ е уточнен начина за 
издаване на разрешение за строеж. Въвеждането на част „Градска среда“ 
чрез Наредба на Общински съвет, който е подзаконов нормативен акт и 
следва да е съобразен с нормативните актове от по-висока степен е в 
нарушение на чл.15, ал.1 от ЗНА. Налагането на допълнителни ограничения 
непредвидени в закон е в нарушение на чл.6 от Конституцията на Република 
България.  

 

4. Приложение – Правно становище на юрист Борис Милчев – експерт 
към Камара на архитектите в България 

 

 

 

 

 

Председател на Съвета на РК на КАБ – Бургас: …………………….. 

/арх. Събин Попов/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ Т. 4 

СТАНОВИЩЕ 

към проект на Наредба за специфични изисквания към 

облика на градските пространства, сградите и 

архитектурните ансамбли на територията на град Бургас 

(НСИОГПСААТБ) 

1. ОБЩИ БЕЛЕЖКИ 

1.1.  Административна тежест 

Съгласно чл. 13а, ал. 2 от ЗУТ, с НСИОГПСААТБ трябва да се определят 

допълнителни изисквания към обема и съдържанието на подробните 

устройствени планове и на инвестиционните проекти за нови сгради, 

реконструкция, пристрояване и надстрояване и основни ремонти на сгради и 

съоръжения, улици, площади и озеленени площи, свързани с 

благоустрояването на градските пространства, опазването и съхраняването на 

архитектурните ансамбли и градската среда, а според чл. 56, ал. 10 от ЗУТ, със 

същата наредба могат да се определят и условията и редът за разполагане на 

елементите на градското обзавеждане – спирки на масовия градски 

транспорт, пейки, осветителни тела, чешми, фонтани, часовници, зарядни 

колонки за електрически превозни средства, както и други обекти, свързани с 

облика на определените с нея градските пространства, доколкото не са 

определени с наредбата по чл. 56, ал. 2 от ЗУТ. Дадена е възможност на 

общинските съвети да допълват с нови изисквания наредбата по чл. 117, ал. 1 

от ЗУТ (Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. обема и съдържанието на 

устройствените планове (Наредба № 8 за ОСУП)) и наредбата по чл. 139, ал. 5 

от ЗУТ (Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на 

инвестиционните проекти (Наредба № 4 за ОСИП)). Издаването и на двете 

наредби е от компетенциите на министъра на регионалното развитие и 

благоустройството (МРРБ). Законодателят е делегирал на общинските съвети 

възможността единствено да ги допълни със специфични изисквания за 

облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли. 
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Всяко ново нормативно изискване предполага увеличаване на 

административна тежест. Именно това предвиждат чл. 13а и чл. 56, ал. 10 от 

ЗУТ. Пред общинския съвет стои предизвикателството да приеме Наредба, с 

която безспорно ще създаде допълнителна административна тежест, но 

съразмерна на желания положителен обществен резултат. За да даде 

бъдещата Наредба устойчива регламентация на съответния кръг обществени 

отношения, не бива да се допуска каквато и да било несъразмерност на 

административната тежест или възможност за административен произвол. 

 

1.2. Предмет 

Съгласно чл. 12 от Закона за нормативните актове (ЗНА), актът по 

прилагане на закон може да урежда само материята, за която е предвидено 

той да бъде издаден. Според чл. 7, ал. 2 от ЗНА, наредбата е нормативен акт, 

който се издава за прилагане на отделни разпоредби или подразделения на 

нормативен акт от по-висока степен. Това означава, че предметът на 

НСИОГПСААТБ се изчерпва с посоченото в чл. 13а от ЗУТ и всяко излизане 

извън законоустановения ѝ предмет е неправомерно. Тъй като в проекта е 

предложено да се уредят и отношения в обхвата на наредбата по чл. 56, ал. 2 

от ЗУТ, което е допустимо съгласно чл. 56, ал. 10 от ЗУТ, това следва изрично 

да се посочи в чл. 1 и в § 4 от НСИОГПСААТБ. Необходимо е наредбите по 

чл. 13а, ал. 1 и по чл. 56, ал. 2 от ЗУТ да се синхронизират, тъй като според 

чл. 10, ал. 1 от ЗНА, обществени отношения от една и съща област се уреждат 

с един, а не с няколко нормативни актове от същата степен. Уреждайки 

отношения предмет на наредбата по чл. 56, ал. 2 от ЗУТ с новата Наредба, 

общинският съвет трябва да направи съответните изменения в заварената 

наредба, за да избегне противоречието с изискването на чл. 10, ал. 1 от ЗНА. 

 

1.3. Понятия 

Неясно дефинираният понятиен апарат, ползван в нормативния акт, би 

могъл да предизвика прекомерно установяване на административна тежест в 

практиката и порочно разбиране на самата наредба от засегнатите лица. 
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При определяне предмета на НСИОГПСААТБ в чл. 13а и чл. 56, ал. 10 от 

ЗУТ са ползвани понятията „градски пространства“, „сгради“, „архитектурните 

ансамбли“, „градска среда“ и „елементи на градско обзавеждане“. Понятието 

„сграда“ е общоприето и не се нуждае от допълнително дефиниране. Това не 

се отнася обаче за останалите ползвани в закона понятия „градски 

пространства“, „архитектурните ансамбли“, „градска среда“ и „елементи на 

градско обзавеждане“, за които за съжаление, не е отделено място за 

дефиниция в ЗУТ или в други нормативни актове. Въпреки това, Наредбата 

трябва да борави изключително с предложените в закона понятия като е 

допустимо да ги изпълни със съдържание и дефинира в смисъла на 

законодателното решение. 

В § 1 от допълнителните разпоредби (ДР) на предложената 

НСИОГПСААТБ са дефинирани понятията „градска среда“, „градско 

пространство“, „градски дизайн“ и „характерно въздействие“. Не са 

дефинирани понятията „архитектурни ансамбли“ и „елементи на градско 

обзавеждане“. В Наредбата се борави с понятията „компонент на градска 

среда“ и „елемент на градска среда“. Освен че не е предвидена дефиниция на 

тези понятия, те са ползвани по противоречив и непоследователен начин в 

проекта, от което могат да се направят разнообразни изводи за съдържанието 

им. От чл. 4, ал. 1 например, може да се направи извода, че градски 

пространства, сгради, постройки и архитектурни ансамбли са вид компоненти 

на градска среда със съответните им елементи. Това предположение се 

потвърждава алинеи 1 и 2 на следващия чл. 5, но от ал. 3 изобщо не става ясно 

кое от изброеното е елемент на „архитектурния ансамбъл“, в ал. 4 като 

компонент на градска среда са посочени „гледки“, „осветление“ и „цветови 

решение, материали и пропорции“ на компонентите по ал. 1-3. Употребата на 

понятията тук и по-нататък в Наредбата освен това, не кореспондира с 

дефинициите в § 1 от ДР – липсата на яснота в ползваните понятия продължава 

нататък в тялото на Наредбата. Следва да се изясни недвусмислено, че 

„градската среда“ представлява система от „компоненти на градска среда“, 

които се състоят от „елементи на градска среда“. „Градската среда“ и 

„компонентите на градска среда“ нямат самостоятелно материално 

изражение, тъй като се проявяват чрез „елементите на градска среда“. Тъй 

като „компонентите на градска среда“ са в система („градска среда“), някои от 
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„елементите на градска среда“ могат да участват във формирането на 

различни „компоненти на градска среда“. Тази систематизация би могла 

значително да улесни разбирането на наредбата и да ограничи 

възможностите за административен произвол. Конкретното съдържание на 

„компонентите на градска среда“, т.е. изброяването на формиращите ги 

„елементи на градска среда“ е по-удачно да се извърши в 

приложение/приложения към Наредбата. 

От чл. 6, ал. 2 се разбира, че техническите изисквания всъщност 

представляват стандартите по чл. 2, ал. 1, но не е ясно защо се ползват 

различни понятия. След като изискванията на Наредбата ще се определят чрез 

„стандарти“ отделното  споменаване на „технически изисквания“ създава 

допълнителни затруднения за разбирането и прилагането на Наредбата.  

Към казаното дотук, следва да се отбележи, че и предложените сега 

дефиниции в § 1 не дават необходимата яснота. 

 

2.  БЕЛЕЖКИ КЪМ КОНКРЕТНИ РАЗПОРЕДБИ 

2.1. Към чл. 1 : 

Важи казаното по-горе в т. 1.1 и 1.2. Необходимо е да се добави и 

допустимият предмет на Наредбата по чл. 56, ал. 10 от ЗУТ. 

Неясно защо се предлага териториално ограничение за прилагане на 

Наредбата само в „град Бургас и неговите квартали“. Законът предвижда тази 

наредба да е за територията на цялата община. Предложеното ограничение 

не е недопустимо, но не е ясен мотивът за него. Предложеното зониране 

може да уреди по различен начин средата в другите населени места на 

общината, а не просто да я оставя без регламентация. Изразът „град Бургас и 

неговите квартали“, също така, буди недоумение, тъй като понятието 

„квартал“ не представлява отделна териториална единица по ЗАТУРБ, а по 

смисъла на § 5, т. 10 от ДР на ЗУТ е урегулирана част на урбанизираната 

територия по смисъла на чл. 7, ал. 1 от ЗУТ, т.е. на населеното място. 
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2.2. Към чл. 2 : 

За определяне на „стандартите“ към Наредбата следва да се изяснят 

понятията „компонент“ и „елемент“ на градска среда. С оглед на това, че 

„компонентите на градска среда“ се формират и проявяват от „елементи на 

градска среда“, стандартите могат да са само за „елементите на градска 

среда“. 

От ал. 3, т. 3 на чл. 2 се подразбира, че обектите по чл. 147, ал. 1, т. 7 от 

ЗУТ се предлага да са част от предмета на Наредбата. . От чл. 2, ал. 3, т. 4 пък 

се оказва, че част от обектите по чл. 151, ал. 1 от ЗУТ също са в предмета на 

Наредбата. Следва да се има предвид, че по своя предмет НСИОГПСААТБ е 

единствено допълване със специфични изисквания на Наредба № 8 за ОСУП и 

на Наредба № 4 за ОСИП, поради което тя е неприложима за обекти, за които 

Законът не изисква изработване и одобряване на инвестиционен проект или 

на устройствен план. От друга страна, според разпоредбата на чл. 48, ал. 2 от 

ЗУТ, изискванията към облика на оградите да се определят с ненормативен 

акт на общинския съвет, а не с наредбата по чл. 13а от ЗУТ. И двата текста 

противоречат на чл. 12 от ЗНА и следва да отпаднат от предложения текст. За 

тези обекти би трябвало да важат общите изисквания на чл. 195, ал. 1 от ЗУТ и 

на чл. 22 от настоящия проект като се предвидят адекватни административни 

санкции за нарушителите. 

2.3. Към чл. 8 : 

„Специфичните правила“ към общите и подробните устройствени 

планове представляват отклонения от Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за 

правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и 

устройствени зони (Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ), съгласно чл. 13, ал. 2 от ЗУТ. С 

Наредбата по чл. 13а, ал. 1 от ЗУТ обаче, е предвидено да се въвеждат 

допълнителни изисквания към Наредба № 8 за ОСУП и към Наредба № 4 за 

ОСИП, а не към Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ, т.е. „техническите изисквания“ 

(или „стандарти“) по тази Наредба не могат да представляват допълнителни 

изисквания към специфичните правила и нормативи по чл. 13, ал. 2 от ЗУТ. 
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2.4. Към чл. 9, ал. 2 : 

Задължително тълкуване на нормативен акт може да прави само 

органът, който го е издал. Предложението противоречи на чл. 51, ал. 1 от ЗНА. 

 

2.5. Към чл. 11 : 

В Закона за устройство на територията не са определени проектните 

части на инвестиционния проект. Това е направено в Наредба № 4 за ОСИП. 

Въпросът тук е дали определянето на допълнителни изисквания към обема и 

съдържанието на инвестиционните проекти включва създаване на нова 

проектна част. Наредбата по-скоро трябва да въведе изискване 

инвестиционният проект във всичките му части да се съобразява със 

одобрените към нея стандарти, което може да стане в рамките на 

съществуващите проектни части, а не чрез създаване на нова специализирана 

такава. Освен това, проектът на Наредбата не казва нищо или почти нищо за 

обема и съдържанието на тази нова част. 

 

2.6. Към Глава трета, Раздел втори 

Проблемът с организацията на движението и с паркирането безспорно, 

но в доста по-общ смисъл от посочения в чл. 13а от ЗУТ, е свързан с градската 

среда. Целият раздел излиза извън законоустановения предмет на Наредбата 

и следва да отпадне. 

 

2.7. Към чл. 23 : 

Никъде няма нормативно ограничение сгради да завършват с плосък 

покрив. Неясен е мотивът да се предлага с тази Наредба да се разрешават 

такива. 
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2.8. Към чл. 26 : 

Въпросът с отделни елементи на градска среда следва да се решава чрез 

стандарти, а не чрез общи и неясно формулирани норми. 

 

2.9. Към чл. 27 : 

Терминът „районна цветова схема“ се ползва единствено в този текст на 

Наредбата. Идеята не е лоша, но трябва да се доразвие. Ако се предвижда 

някакъв вид схема, която да е със задължителен характер, трябва да се изясни 

правното ѝ естество, т.е. част от устройствен план или част от инвестиционен 

проект представлява, а оттук и как се създава, одобрява и обжалва. 

 

2.10. Към чл. 28 : 

Подзаконовият акт следва да се съобразява с актовете от по-горна 

степен в тяхната цялост, а не само с техни императивни норми, каквото е 

предложението. За специфичните правила и нормативи важи казаното по-

горе – те са отклонения от Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ и не би трябвало да 

влизат в противоречие с изисквания към обема и съдържанието на 

устройствените планове и инвестиционните проекти. 

 

2.11. Към чл. 29 : 

С императивен изказ се въвежда съвършено неясно задължение. 

Разпоредбата отваря врата са административен произвол. Съответствие 

трябва да има със стандарти, схеми, технически изисквания, а не с „единството 

награда като цяло“. 

 

Към чл. 31 и чл. 32 : 

И двете разпоредби излизат извън приложното поле на Наредбата и 

следва да отпаднат. Проблемите на инфраструктурата биха попаднали в 
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предмета на тази наредба само доколкото става дума за облик на градска 

среда, т.е. за външния вид на съоръженията, настилките и т.н. 

 

2.12. Към чл. 33 

И двете предложени хипотези са извън предмета на Наредбата. 

Изискванията към оградите се определят с ненормативен акт на общинския 

съвет (чл. 48, ал. 2 от ЗУТ). Ограждането на имота е съществена част от 

упражняването на правото на собственост. Пълна забрана за поставяне на 

огради е в противоречие с чл. 17, ал. 3 от Конституцията. Освен това, в чл. 48, 

ал. 12 от ЗУТ е предвиден начинът за налагане на такава забрана. Това става 

отново с ненормативен акт само за определен срок и с квалифицирано 

мнозинство. И двата текста следва да отпаднат от проекта. 

 

2.13. Към чл. 34 – 36 : 

Необходимо е текстовете да се хармонизират с наредбата по чл. 56, ал. 2 

от ЗУТ. 

 

2.14. Към Глава трета, Раздел четвърти 

Целият раздел е извън предмета на наредбата. В тези процедури се 

изследва съответствието на изграденото с разрешеното, което няма 

отношение към предмета на наредбата. 

 

2.15. Към чл. 39 : 

Става дума за лицата по чл. 223 от ЗУТ. 
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2.16. Към чл. 40 : 

Необходимо е да се създадат различни наказателни състави с оглед 

постигане целите на наредбата и степента на обществена опасност на 

деянията. 

 

2.17. Към § 4 : 

Като основание за издаване на Наредбата следва да се посочи и чл. 56, 

ал. 10 от ЗУТ. 

 

2.18. Към Приложения 3 и 4 : 

Двете приложения са извън предмета на наредбата по чл. 13а от ЗУТ. 

 

2.19. Към Приложения 5 и 6 : 

Приложенията следва да се синхронизират с наредбата по чл. 56, ал. 2 

от ЗУТ. 

 

 

 

Борис Милчев 

експерт към Камара на архитектите в България 

 


