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„Правото на строеж“ и „разрешение за строеж“. 
Разграничаване на правните институти на вещното и 

административното право.
Предпоставки за учредяване на правото на строеж. Какви права 

придобива носителя на правото на строеж. 

Собственикът може да отстъпи на друго лице правото да построи сграда върху 
неговата земя, като стане собственик на постройката. (Чл. 63, ал. 1 ЗС) 

Собственикът на постройката може да се ползува от земята само доколкото това е 
необходимо за използуването на постройката според нейното предназначение, 
освен ако в акта, с който му е отстъпено правото, е постановено друго. (Чл. 64)

Предмет на правото на строеж може да бъде и строеж под повърхността на земята 
(чл. 66, ал. 3 ЗС).

Право на надстрояване и право на пристрояване се учредява за надстрояване, 
съответно пристрояване на съществуваща сграда. (чл. 66, ал. 4 ЗС).



„Правото на строеж“ и „разрешение за строеж“. 
Разграничаване на правните институти на вещното и 

административното право.

Понятие за „сграда“ и „постройка“ като самостоятелни обекти на правото на 
собственост. 

Легалните определения на § 1 от допълнителните разпоредби на ЗКИР

"сграда" или "постройка" е самостоятелен строеж на основното или на 
допълващото застрояване по Закона за устройство на територията, трайно 
прикрепен към земята, с отделени от външната среда организирани вътрешни 
пространства и с функционално предназначение съгласно класификатора, 
определен с наредбата по чл. 31;

"груб строеж" е сграда или постройка, на която са изпълнени ограждащите 
стени и покривът, без или с различна степен на изпълнени довършителни 
работи;



„Правото на строеж“ и „разрешение за строеж“. 
Разграничаване на правните институти на вещното и 

административното право

Преглед на административноправния режим за издаване на разрешение за 
строеж. Предпоставки за издаване на РС.

Строежите се изпълняват в съответствие с предвижданията на подробния 
устройствен план и съгласувани и одобрени инвестиционни проекти при условията 
и по реда на този закон. (чл. 137, ал. 3 ЗУТ)

Застрояване се допуска само ако е предвидено с влязъл в сила подробен 
устройствен план и след промяна на предназначението на земята, когато това се 
изисква по реда на специален закон.

Без промяна на предназначението в поземлените имоти по чл. 8, т. 2, 3 и 4 се 
допуска застрояване на обекти, чиито функции са съвместими с предназначението 
на имотите, при спазване на действащата нормативна уредба и въз основа на 
подробен устройствен план или виза за проектиране, издадена от главния архитект 
на общината.



„Правото на строеж“ и „разрешение за строеж“. 
Разграничаване на правните институти на вещното и 

административното право

„Разрешението за строеж“ като институт на публичното право.

Защо е необходим разрешителният режим за извършване на строителство?

Защита на обществените интереси. Строежите се проектират, изпълняват и 
поддържат в съответствие с основните изисквания към строежите, определени 
в приложение І на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на 
Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за 
предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 
89/106/ЕИО на Съвета (ОВ, L 88/5 от 4 април 2011 г.) /чл. 169, ал. 1 ЗУТ/



„Правото на строеж“ и „разрешение за строеж“. 
Разграничаване на правните институти на вещното и 

административното право

• Собствениците на строежи са длъжни да ги поддържат в техническо 
състояние, отговарящо на основните изисквания по чл. 169, ал. 1 и 3 ЗУТ, да 
не извършват и да не допускат извършването на промени в тях, които водят 
или могат да доведат до влошаване на проектните нива на съответствие с 
изискванията за целия строеж или за отделни негови характеристики.

• Собствениците на строежите носят имуществена отговорност за причинени 
вреди и пропуснати ползи от своите виновни действия или бездействия, в 
резултат на които е настъпила авария на строежа, довела до материални щети 
или увреждане на трети лица и имоти.



„Загуба на правно действие на разрешението за 
строеж“ – последици. 



Срочност на разрешението за строеж по ЗУТ. 
Предпоставки за загуба на правното действие на 

издаденото разрешение за строеж.

Разрешението за строеж губи правно действие, когато:

1. в продължение на три години от влизането му в сила не е започнало 
строителството;

2. в продължение на 5 години от започване на строителството не е завършен 
грубият строеж, включително покривът на сградите;

3. в продължение на 10 години от започване на строителството на елементи на 
техническата инфраструктура то не е завършено или не е завършен грубият 
строеж, включително покривът на сградите за обектите по чл. 137, ал. 1, т. 1 и 2, 
за националните обекти, за обектите с национално значение и за обектите с 
първостепенно общинско значение.



Погасяване на правото на строеж – последици

Погасяване на правото на строеж.

Когато правото на собственост върху постройка е установено със срок, след 
изтичането на срока собствеността върху сградата преминава безвъзмездно върху 
собственика на земята. (чл. 65 ЗС).   

Правото на строеж не се погасява, ако постройката или част от нея погине, освен ако 
в акта за учредяването е предвидено друго. (чл. 66, ал. 2 ЗС). 

Правото да се построи сграда върху чужда земя (чл. 63, ал. 1) се погасява в полза на 
собственика на земята по давност, ако не се упражни в продължение на 5 години. 
(чл. 67, ал. 1 ЗС) 

Тълкувателно решение № 1/2011 г. от 4 май 2 012 г.  по т. д. № 1 по описа за 2011 г. 
На ВКС  ОСГК



Строителство в чужд имот без учредено 
право на строеж. Административноправни 

и вещноправни последици.



Качеството „възложител“ по Закона за устройство на 
територията

Чл. 161, ал. 1 ЗУТ  - Възложител е собственикът на имота, лицето, на което 
е учредено право на строеж в чужд имот, и лицето, което има право да 
строи в чужд имот по силата на закон. Възложителят или упълномощено 
от него лице осигурява всичко необходимо за започване на 
строителството.

Разпоредбата определя кръга от лицата, възложители на строежи, на 
които се издава разрешението за строеж, като ги групира в три групи:



Качеството „възложител“ по Закона за устройство на 
територията

Първа група - Собственикът на имота, когато строи за свои нужди (ако е 
частноправен субект), държавата или общината, когато изграждат държавни или 
общински обекти - публичната или частната собственост, включително обекти на 
държавното или общинско благоустройство;

Втора група - Лицето, на което е учредено право на строеж в чужд имот. Това са 
лицата, носители на ограничено право на строеж по чл. 63 ЗС и които след 
реализирането на учреденото право на строеж стават собственици на сградата 
или постройката, а собственикът на земята е длъжен да търпи изграденото и да 
не смущава с поведението си правото на собственост на суперфициарния 
собственик върху изградената сграда и правото му да ползва прилежащия терен 
към нея (в този случай собственикът на земята е т. нар. „гол собственик“, 
собствеността му е обременена с чуждо вещно право);



Качеството „възложител“ по Закона за устройство на 
територията

Трета група - Лицата, които имат право да строят в чужд имот по силата на закон. 
Това са лицата, които имат право по силата на специална правна норма да 
изпълняват строежи в имоти, които не са тяхна собственост, при това извън 
група 2, по-горе (тоест извън суперфициарните собственици, в чиято полза е 
учредено ограничено вещно право на строеж по чл. 63 ЗС). 

Например – концесионери, държавни предприятия, които стопанисват и 
управляват държавните имоти, държавните учреждения, на които са 
предоставени държавни имоти; операторите на обществени услуги (комунални, 
експлоатационни дружества), лица, които предоставят публични услуги в 
обществен интерес;



Качеството „възложител“ по Закона за устройство на 
територията – съпоставка между чл. 161 и чл. 182 ЗУТ

Разпоредбите на чл. 182 ЗУТ, поясняват, но не изчерпват всички хипотези от третата 
група в чл. 161 ЗУТ (лица които имат право да строят в чужд имот).

Кръгът от лица по чл. 182, ал. 1 ЗУТ („в полза на които е учредено право на строеж или 
право на надстрояване или пристрояване на заварена сграда, както и строежи под 
повърхността на земята“) съвпадат с лицата от втората група по чл. 161 ЗУТ.

В алинея 2 на чл. 182 ЗУТ са посочени неизчерпателно само част от лицата, които имат 
право да строят в чужд имот по силата на специален закон по смисъла на чл. 161, ал. 1 
ЗУТ – операторите на В и К услуги, лицата в чиято полза е учреден поземлен сервитут за 
прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата 
инфраструктура, лицензиантите по Закона за енергетиката, които изграждат линейни 
енергийни обекти извън урбанизираните територии. 

В чл. 182, ал. 2 ЗУТ не са посочени изрично например, концесионерите, които безспорно 
имат право да строят в обекта на концесията въз основа на сключен договор за 
концесия, операторите на преносни и разпределителни линейни енергийни обекти, 
които на основание чл. 67, ал. 2 от Закона за енергетиката, които имат право 
безвъзмездно да изграждат в улиците – публична общинска собственост своите мрежи 
и проводи за електроснабдяване, топлофикация и газоснабдяване, чрез които 
предоставят комунални услуги и др.


