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УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
� Устройството на територията е комплексна научноизследователска

и проучвателно-проектантска дейност, която има за цел ефективното
устройство на извънселищните и урбанизираните територии, за да се
осигурят най-благоприятни условия за труд, обитаване, отдих и
обществено обслужване в границите на административно-
териториалните структури и страната като цяло.

� Устройството на територията е пространствен израз на
икономическата, социалната, културната и екологическата политика на
обществото. Чрез него може да се постигне по-добро организиране на
пространството, взаимовръзката между дейностите, защита на околната
среда, намаляване на регионалните различия и подобряване на
качеството на живота.

� Устройството на територията е важен инструмент за управление на
развитието на териториалните общности и регламентиране на
взаимоотношенията между обществената система и природната среда.
При провеждането на политиката по устройството на територията е
необходимо да се вземат предвид социалните, културните и
екологическите аспекти и да се преодолее схващането, че организацията
на пространството изцяло се определя от краткосрочните икономически
цели ("Европейска харта за устройство на територията", Торемолинос,
Испания, 1983 г.).

Изискванията към устройството на териториите в Република
България се определят с устройствени схеми и устройствени планове. Те
се разработват и одобряват съгласно разпоредбите на Закона за
устройството на територията (ЗУТ) (Обн., Д.В. бр.1/2001 г., посл. изм.
Д.В. бр.15/23.02.2010 г.).



УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Според основното им предназначение, определено с устройствените
схеми и устройствените планове, териториите са: урбанизирани територии
(населени места - градове и села; селищни образувания - с национално или
с местно значение); земеделски територии; горски територии; защитени
територии и нарушени територии за възстановяване (чл.7 от ЗУТ).

� Министерският съвет определя основните насоки и принципи на политиката
по устройство на територията и приема решения за финансиране на
дейностите по устройство на територията.

� Министърът на регионалното развитие и благоустройството ръководи
осъществяването на държавната политика по устройство на територията,
координира дейността на централните и териториалните органи на
изпълнителната власт, на органите на местното самоуправление и местната
администрация, извършва методическо ръководство и упражнява контрол
върху цялостната дейност по устройство на територията.

� Областният управител провежда държавната политика за устройство на
територията в съответната област (общо 28 области).

� Общинските съвети и кметовете на общините в рамките на предоставената
им компетентност определят политиката и осъществяват дейности по
устройство на територията на съответната община (общо 264 общини).

� Главният архитект на общината ръководи, координира и контролира
дейностите по устройственото планиране, проектирането и строителството
на съответната територия, координира и контролира дейностите на
специализираните структурни звена в общинската администрация, като
осъществява функциите по устройството на територията и издава
административни актове съобразно правомощията си.



1. УСТРОЙСТВЕНИ СХЕМИ (УС) - видове
1.1. Концепции и схеми за пространствено развитие
Концепциите и схемите за пространствено развитие определят

целите на държавната политика за устройство на територията за
определен период.

Концепциите и схемите за пространствено развитие определят
целите на държавната политика за устройство на територията за
определен времеви период за съответното териториално ниво (чл.2а от
ЗРР). Основните насоки и принципи на политиката за пространствено
развитие се определят от Министерския съвет по предложение на
министъра на регионалното развитие и благоустройството, като се
отчитат стратегическите насоки, цели и принципи на политиката на
Европейския съюз

Стратегическото планиране на пространственото развитие обхваща
разработването и актуализацията на система от документи за
пространствено развитие на национално, регионално и общинско ниво,
определящи стратегия за интегрирано пространствено развитие при
отчитане на териториалния потенциал и принципите за балансирано
устойчиво развитие (чл.7а от ЗРР).

Системата от документи за стратегическото планиране на
пространственото развитие обхваща:
- Националната концепция за пространствено развитие;
- Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 2;
- Регионалната схема за пространствено развитие на област;
- Концепцията за пространствено развитие на община.



1.1. Концепции и схеми за пространствено развитие

� Националната концепция за пространствено развитие определя
стратегията за развитие на националната територия и връзките й със
съседни страни и региони.

� Регионалната схема за пространствено развитие определя стратегията за
пространствено развитие на региона и връзките му с други региони в
страната и в съседните държави в макрорегиона. Тя се разработва в
съответствие с действащата Национална концепция за пространствено
развитие и предвижданията на регионално ниво на секторните стратегии.

� Регионалната схема за пространствено развитие на район (област)
определя стратегията за пространствено развитие на областта и връзките
й с други области в рамките на района и в съседни райони в страната и в
съседните държави. Тя се разработва в съответствие с действащата
регионална схема за пространствено развитие за района и
предвижданията на областно ниво на секторни стратегии в сферата на
транспорта, енергетиката, икономиката, туризма, околната среда,
образованието, здравеопазването и др.

� Концепцията за пространствено развитие на общината определя
стратегията за пространствено развитие на територията й и връзките със
съседните общини. Тя се разработва в съответствие с действащата
Регионална схема за пространствено развитие на район (област) и
специализираните схеми към нея. Концепцията за пространствено
развитие на общината определя средносрочни перспективи и цели за
пространствено развитие на територията й по отношение на мрежата от
населените места, връзките със съседните общини и областния център,
както и интегрирането на територията на общината в регионалната
транспортна, енергийна и телекомуникационна мрежа.



1.1.1. Създаване и одобряване на концепциите и 
пространствените схеми за развитие

Националната концепция за пространствено развитие се приема от
Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и
благоустройството.

Регионалната схема за пространствено развитие на район (планировъчен
район) се приема от Министерския съвет по предложение на министъра на
регионалното развитие и благоустройството.

Регионалната схема за пространствено развитие на район (област) се приема
от областния съвет за развитие по предложение на областния управител.

Концепцията за пространствено развитие на общината съдържа:
1. функционално-йерархична структура на мрежата от населени места в общината
и връзки с центровете на съседните общини, областния и други градски центрове,
свързани с развитието на общината;
2. оси на развитие - с регионално, надобщинско и общинско значение, и връзки с
осите на развитие на съседни общини и с националните оси;
3. транспортни и други инфраструктурни мрежи - с областно и местно значение,
включително връзки със съседни общини и трансгранични връзки;
4. функционално зониране на пространството - индустриални и бизнес зони с
регионално и местно значение на територията на общината, зони за туризъм и
отдих с регионално и местно значение, зони за транспортни дейности, защитени
територии, пространствена организация на инфраструктурата в областта на
здравеопазването и образованието;
5. дейности за интегрирано градско развитие, включително за градско
възстановяване.

Концепцията за пространствено развитие на общината се приема от
общинския съвет по предложение на кмета на общината.



1.1.2. Изменение на концепцииите и схемите за 
пространствено развитие

Изменения и допълнения на одобрените концепции и
схеми за пространствено развитие се правят при условията
и по реда, по който те се изработват и одобряват.



2. УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ - видове

Устройствените планове (УП) са:
1. Общи устройствени планове (ОУП);

2. Подробни устройствени планове (ПУП).

� Общите устройствени планове определят преобладаващото
предназначение и начин на устройство на отделните структурни
части на териториите.

� Подробните устройствени планове определят конкретното
предназначение и начина на устройство на отделните
поземлени имоти (чл.8 от ЗУТ), обхванати от плана.



2.1. Общи устройствени планове (ОУП)

Общите устройствени планове се разработват за 
териториите на:

А) община, с обхват всички населени места в нея с техните
землища;

Б) част от община, с обхват някои съседни населени места с
техните землища;

В) населено място – град, заедно с неговото землище, при
което територията, предмет на плана, може и да не съвпада
точно със землищните граници – по-голяма е;

Г) селищно образувание с национално значение (чл.чл.22 –
25 от Закона за административно-териториалното устройство на
Република България, ЗАТУРБ, обн., Д.В., бр.63/1995 г.).



2.1.1. Създаване, обявяване и одобряване на ОУП

Изработването на общ устройствен план (ОУП) се възлага от кмета
на общината въз основа на решение на общинския съвет, когато се
финансира със средства от общинския бюджет. Когато средствата са от
държавния бюджет, възлагането става от министъра на регионалното
развитие и благоустройството.

Общият устройствен план се одобрява от общинския съвет по доклад
на кмета на общината. Решението за одобряване на плана се обнародва в
“Държавен вестник”. То е окончателно и не подлежи на обжалване.

Общият устройствен план на Столичната община и неговите
изменения се приемат от Министерския съвет при условията и по реда на
Закона за устройството и застрояването на Столичната община (ДВ, бр.
106 от 27 декември 2006 г., изм. ДВ, бр. 41 от 22 май 2007 г.).

Общият устройствен план за селищни образувания с национално
значение се одобрява със заповед на министъра на регионалното
развитие и благоустройството след съгласуване с общинския съвет, която
се обнародва в “Държавен вестник”. Заповедта е окончателна и не
подлежи на обжалване (Д.В.бр.103/23.12.2005).



2.1.2. Условия и ред за изменение на общ устройствен план

Влезлите в сила общи устройствени планове могат да се изменят,
когато:

� настъпят съществени промени в обществено-икономическите и
устройствените условия, при които е бил съставен планът;

� възникнат нови държавни или общински нужди за обекти – собственост
на държавата, на общините или на експлоатационните дружества;

� възникнат инвестиционни инициативи, които ще се реализират със
средства, осигурени по международни договори или от държавния
бюджет, както и от инвеститори, сертифицирани по реда на Закона за
насърчаване на инвестициите;

� отпадне необходимостта от изграждане на сградни мрежи и съоръжения
за специални нужди на отбраната и сигурността на страната;

� се констатира явна фактическа грешка, имаща значение за
предвижданията на плана.

Кметът на общината представя за приемане от общинския съвет
ежегоден доклад за изпълнението на ОУП на общината, съответно на
населеното място или селищното образувание, и прави предложения за
изменение на плана, ако такова се налага.

Проектите за изменения на устройствените планове се изработват и
процедират при условията и по реда на тяхното създаване.



2.2. Подробни устройствени планове (ПУП)

Подробните устройствени планове конкретизират
устройството и структурата на територията, нейното застрояване и
конкретното предназначение на всеки поземлен имот.

Подробни устройствени планове се разработват за:

� населени места с техните землища и за структурни части от
населени места с непосредствено прилежащите им части от
землищата;

� населени места и селищни образувания или на части от тях, които
обхващат част от квартал, един или повече квартали;

� землища или части от землища;

� един поземлен имот или за група поземлени имоти.



2.2.1. Видове подробни устройствени планове (ПУП)

Подробните устройствени планове могат да бъдат (чл.110, ал.1 от 
ЗУТ):

1. План за регулация (ПР):
� план за регулация на улици и поземлени имоти без режим на застрояване;
� план за улична регулация (ПУР) само на улици и на поземлени имоти за обекти

на публичната (общинска или държавна) собственост.

2. План за застрояване (ПЗ);

3. План за регулация и застрояване (ПРЗ) – на улици и
поземлени имоти и за режим на застрояване;

4. Работен устройствен план - РУП (план за застрояване и
силуетно оформяне);

5. Парцеларни планове за елементите на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии.



БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО !

проф. д-р инж.Йордан Ботев


