
ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ
“КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ”

гр. София – 1000 ул. “Калоян” 8, ет. 4

Лектор: Валентина Бакалова – адвокат от САК

Актуални въпроси на отчуждителните 
производства по Закона за общинската 
собственост във връзка с прилагане на 
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Решение  № 14 от 15 октомври 2020 г. по конст. д. № 2 
от 2020 г. на Конституционния съд

Обявява за противоконституционни разпоредбите на чл. 208, ал. 1 в 
частта „а за имоти, предвидени за озеленени площи по чл. 61, ал. 4 -

петнадесет години“ и на чл. 215, ал. 6 от Закона за устройство 
на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 02.01.2001 г., последно изм., ДВ, бр. 

62 от 14.07.2020 г.).



Решение  № 14 от 15 октомври 2020 г. по конст. д. № 2 
от 2020 г. на Конституционния съд

Чл. 208. (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г., бр. 61 от 2007 г.) (1) (Предишен текст на
чл. 208 – ДВ, бр. 13 от 2017 г.) Срокът за започване на отчуждителните
процедури по Закона за държавната собственост и Закона за общинската
собственост на недвижими имоти, определени по подробните
устройствени планове за изграждане на обекти - публична държавна или
публична общинска собственост, е пет години от влизане в сила на
плановете и десет години от влизането в сила на подробните устройствени
планове за изграждане на елементи на техническата инфраструктура по чл.
64 - публична собственост на държавата и общините, а за имоти,
предвидени за озеленени площи по чл. 61, ал. 4 - петнадесет години от
влизане в сила на плановете. След изтичане на този срок собствениците на
недвижимите имоти имат правата по чл. 134, ал. 2, т. 1.

Чл. 215, (6) (Нова - ДВ, бр. 87 от 2010 г., изм., бр. 82 от 2012 г., в сила от
26.11.2012 г.) Не подлежат на обжалване общите устройствени планове,
както и техните изменения.



Тълкувателно решение № 4 от 2.11.2016 г. на ВАС по т. д. № 
6/2015 г., ОСС, I и II колегия

• 1. Характерът на сроковете по  чл. 208 ЗУТ е преклузивен.

• 2. Изтичането на срока преклудира възможността за отчуждаване 
по реда на Закона за общинската собственост и Закона за 
държавната собственост.



Решение  № 14 от 15 октомври 2020 г. по конст. д. № 2 
от 2020 г. на Конституционния съд 

Чл. 208. (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г., бр. 61 от 2007 г.) (1) (Предишен текст на чл. 208
– ДВ, бр. 13 от 2017 г.) Срокът за започване на отчуждителните процедури по Закона
за държавната собственост и Закона за общинската собственост на недвижими
имоти, определени по подробните устройствени планове за изграждане на обекти -
публична държавна или публична общинска собственост, е пет години от влизане в
сила на плановете и десет години от влизането в сила на подробните устройствени
планове за изграждане на елементи на техническата инфраструктура по чл. 64 -
публична собственост на държавата и общините, а за имоти, предвидени за
озеленени площи по чл. 61, ал. 4 - петнадесет години от влизане в сила на
плановете. След изтичане на този срок собствениците на недвижимите имоти имат
правата по чл. 134, ал. 2, т. 1.

(2) (Нова – ДВ, бр. 13 от 2017 г.) Отчуждително производство по Закона за
държавната собственост или по Закона за общинската собственост, започнало
след изтичане на сроковете по ал. 1, при подаване на заявление за изменение на
подробния устройствен план на основание чл. 134, ал. 2, т. 1 се спира до влизане в
сила на акта по искането за изменение на плана за съответния имот.
Производството за изменение на подробния устройствен план се прекратява, ако
между страните се сключи споразумение за продължаване на отчуждителното
производство.



Решение  № 14 от 15 октомври 2020 г. по конст. д. № 2 
от 2020 г. на Конституционния съд 

ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройството и

застрояването на Столичната община (ДВ, бр. 31 от 2018 г.)

• § 23. (1) Сроковете по отменения чл. 17 за започване на отчуждителни
процедури за изграждане на обекти – публична общинска или публична
държавна собственост, на територията на Столичната община по
отношение на подробни устройствени планове, влезли в сила до
влизането в сила на Закона за устройството и застрояването на Столичната
община, текат от влизането в сила на закона – 28 януари 2007 г.

• (2) След изтичане на сроковете по ал. 1, както и по отношение на
подробните устройствени планове, влезли в сила след влизането в сила на
Закона за устройството и застрояването на Столичната община, се
прилагат правилата на чл. 208 от Закона за устройство на територията.



Закона за устройството и застрояването на Столичната община

• Първоначална редакция (Обн., ДВ, бр. 106 от 27.12.2006 г., в сила от 28.01.2007 г.)

• Чл. 17. (1) Сроковете за започване на отчуждителни процедури за изграждане на
обекти - публична общинска или публична държавна собственост, на територията
на Столичната община са, както следва:

• 1. за обекти на техническата инфраструктура - за първостепенна улична мрежа, за
метрополитена, за трамвайни и железопътни линии, за обекти на зелената
система и за съоръжения за третиране на отпадъци - 15 години;

• 2. за обекти на транспортната техническа инфраструктура - за второстепенна
улична мрежа, за обекти на техническата инфраструктура - преносните
(довеждащите и отвеждащите) проводи (мрежи) и съоръженията към тях; за
обекти на социалната инфраструктура - за обекти на здравеопазването,
образованието, културата, социалните дейности и спорта; за обекти на
общинското и държавното управление - 10 години;

• 3. за всички останали обекти - публична общинска или публична държавна
собственост - 5 години.

• (2) Сроковете по ал. 1 започват да текат от влизането в сила на този закон.



Решение  № 14 от 15 октомври 2020 г. по конст. д. № 2 
от 2020 г. на Конституционния съд

• „Принципът на неприкосновеност на частната собственост не изключва правната възможност за
ограничаването й и съдържанието му не е равнозначно на установяването на абсолютна забрана
за такива ограничения.“

• „Регулирането на обществените отношения по принудителното отчуждаване на недвижими имоти
на юридически и физически лица изисква от законодателя предвидима правна уредба, която да
позволява обозримо във времето поведение на държавата и общините по започване и
приключване на отчуждителното производство, след влизане в сила на подробния устройствен
план, така че да се постигне целта му.“

• „Отлагането на момента на започване на отчуждаването в полза на държавата или общините за
срок от 15 години, не постига предвидима и сигурна правна уредба по отношение на
собствениците, а представлява вреда за тях, за която законодателят не е предвидил обезвреда.»

• „Поради това предвиждането на такива срокове само по себе си не е противоконституционно, а
законодателят е най-добре поставен да определи тяхната продължителност.“

• „Свободата на преценка, с която разполага законодателната власт в това отношение, обаче е
ограничена от принципа на пропорционалност като компонент на правовата държава.
Изискването за съразмерност е потвърдено в практиката на Конституционния съд.“



Решение  № 14 от 15 октомври 2020 г. по конст. д. № 2 
от 2020 г. на Конституционния съд

• „Несъразмерност е налице и с оглед другите срокове по чл. 208, ал. 1 ЗУТ, в които следва да
започнат отчуждителните процедури по Закона за държавната собственост и Закона за
общинската собственост - 10 години от влизане в сила на подробния устройствен план за
изграждане на елементите на техническата инфраструктура по чл. 64 ЗУТ и 5 години от
влизане в сила на подробния устройствен план за изграждане на всички останали обекти,
публична собственост на държавата и общините.

• В рамките на прекомерно дългия срок от 15 години по чл. 208, ал. 1 ЗУТ на собствениците на
отредени по устройствените планове частни имоти за реализация на мероприятия по
обществено озеленяване е наложено да търпят бездействието на държавната или
общинската администрация, ако тя не предприеме действия по отчуждаване.
Последователно е разбирането на Конституционния съд, че липсата на добра организация и
координация от страна на отделните държавни или общински органи и служби не може да
бъде оправдание за нарушаване на конституционните права на собствениците (Решение №
6/2013 г. по к.д. № 5/2013 г.).“



Решение  № 3 от 23 април 2020 г. по конст. д. № 5 от 2019 г. 
на Конституционния съд, обн. ДВ, бр. 42 от 12 май 2020 г.

„Обявените за противоконституционни ненормативни актове –
закони във формален смисъл, решения на Народното събрание и
укази на президента – са невалидни от приемането или издаването
им.

По отношение на заварените от решението на Конституционния съд
неприключени правоотношения и правоотношенията, предмет на
висящи съдебни производства, противоконституционният закон не
се прилага. Народното събрание урежда правните последици от
прилагането на обявения за противоконституционен закон.

Решението на Конституционния съд, с което закон, изменящ или
отменящ действащ закон, се обявява за противоконституционен,
няма възстановително действие.“



Решение № 71 от 6.04.2020 г. на ВКС по гр. д. № 
3804/2019 г., IV г. о., ГК

• «Съдът не може да откаже да приложи закон по причина, че той противоречи на
Конституцията, той може да тълкува закона в съответствие с Конституцията, т. е.
при възможни различни тълкувания, съдът избира това, което съответства в най-
голяма степен на Конституцията».

• «Влезлите в сила решения на Конституционния съд се ползват със сила на
пресъдено нещо по отношение на всички (erga omnes) и съдът е длъжен
служебно да я зачита, така както той е длъжен да зачита служебно и силата на
пресъдено нещо на съдебните решения според обхвата й – в отношенията между
страните или по отношение на всички, съгласно чл. 299 ГПК. Както съдът не може
да приложи закон извън присъщото му действие във времето, така той не може
да не зачете и действието на решение на Конституционния съд, с което е обявена
противоконституционността на закон. Съдът е длъжен да приложи закона за
отношенията, които са възникнали и приключили при неговото действие и да
откаже приложението му за неприключилите отношения и за отношенията, които
са възникнали, след като решението на Конституционния съд е породило
действие.»



Закон за общинската собственост

• Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 1999 г., бр. 101 от 2004 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2008
г., изм., бр. 70 от 2008 г., изм. и доп., бр. 15 от 2011 г.) Имоти - собственост на
физически или на юридически лица, могат да бъдат отчуждавани принудително
за задоволяване на общински нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг
начин, въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план, предвиждащ
изграждането на обекти - публична общинска собственост, или на одобрен
подробен устройствен план, предвиждащ изграждане на обекти от
първостепенно значение - публична общинска собственост, за който има влязло в
сила разпореждане за допускане на предварителното му изпълнение, както и в
други случаи, определени със закон, след предварително и равностойно парично
или имотно обезщетение.

• § 1, т. 6. от допълнителните разпоредби (Нова - ДВ, бр. 15 от 2011 г.) "Обекти от
първостепенно значение" са: общински пътища, метрополитени, трамвайни
трасета, улици от първостепенната улична мрежа, депа или други съоръжения за
третиране на отпадъци, гробищни паркове, както и други обекти - публична
общинска собственост, определени в програмата по чл. 8, ал. 9 за обекти от
първостепенно значение.



Решение  № 14 от 15 октомври 2020 г. по конст. д. № 2 
от 2020 г. на Конституционния съд 

• „Действително, съгласно чл. 104, ал. 3 ЗУТ общите устройствени планове нямат пряко
приложение за разрешаване на строителство, тъй като не определят конкретното
предназначение на отделните поземлени имоти, а само преобладаващото и най-
общо предназначение и начин на устройство на отделните структурни части на
териториите в техния обхват.“

• „Те представляват инструмент за пространствено развитие с дългосрочен характер по
отношение на голяма територия и нямат пряко приложение по отношение на
отделния поземлен имот и за разрешаване извършване на строителство в него.“

• „Тази правна характеристика на общите устройствени планове позволява да се
заключи, че те не намират пряко приложение за поземлените имоти в обхвата им.
Същевременно предвижданията им, с които се определят общата структура и
преобладаващото предназначение на териториите, видът и предназначението на
техническата инфраструктура и опазването на околната среда и обектите на културно-
историческото наследство, са задължителни при изготвянето на подробните
устройствени планове (чл. 104, ал. 1 ЗУТ). Тъй като подробният устройствен план е в
логична, смислова и формална взаимовръзка с приетия общ устройствен план, то и
засягането на един имот с подробния план, когато това е във връзка с дадени
решения на общия план, се дължи в последна сметка на разпоредбите на общия
устройствен план.“



Решение  № 14 от 15 октомври 2020 г. по конст. д. № 2 
от 2020 г. на Конституционния съд

• „Задължението подробният устройствен план да съответства на общия
устройствен план (чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ) поставя посочения кръг
собственици на недвижими имоти в по-неблагоприятно положение, спрямо
други, за чиито имоти общият устройствен план не предвижда промяна на
предназначението на територията, в която попадат, а запазва завареното им
предназначение по подробния устройствен план. За тези неблагоприятно
засегнати собственици, лишени от възможност да обжалват общия устройствен
план поради законовата норма на чл. 215, ал. 6 ЗУТ, изходът е ясен. Въз основа на
общия устройствен план ще бъде одобрен подробен устройствен план, който,
въпреки че могат да обжалват, в повечето случаи остава непроменен, в резултат
на което собствеността им се отнема чрез принудително отчуждаване по реда на
Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост.“

• „В случая преграждането на пътя към съдебно обжалване на общите
устройствени планове е лишено от конституционна легитимност, тъй като не е
обусловено от висша конституционна ценност, в името на която правото на
защита да отстъпи. Предвидената възможност за обжалване на подробните
устройствени планове не е в състояние да отстрани допуснатите нарушения при
изработване на общите устройствени планове.“



Закона за устройството и застрояването на Столичната община

• ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Закона за изменение и допълнение

на Закона за устройството и застрояването на Столичната община (обн. ДВ, бр. 31 от

2018 г.)

• § 28. (1) Влезлите в сила или одобрените до влизането в сила на този закон подробни
устройствени планове, с които поземлени имоти, попадащи в устройствени зони
извън посочените в чл. 10, ал. 2 и 3 [част от зелената система на СО], са
предназначени за озеленени площи за широко обществено ползване, могат да се
изменят, ако не са приложени, за привеждането им в съответствие с предвижданията
на действащия общ устройствен план.

• (2) Подробните устройствени планове по ал. 1, предвидени за градини, паркове и
лесопаркове, се изменят с решение на Столичния общински съвет за привеждането
им в съответствие с предвижданията на действащия общ устройствен план.



Правила за уведомяване на засегнатите лица и защита на техните 
законни права и интереси в хода на отчуждителното 

производство

Чл. 25, ал. 2. ЗОС Кметът на общината издава заповед за отчуждаване, в която се посочват
основанието за отчуждаване, предназначението, видът, местонахождението, размерът и
собственикът на имота, размерът на обезщетението, а при имотно обезщетение - вида,
местонахождението, размера, начина на трайно ползване и стойността на имота,
предоставян в обезщетение, както и размерът на паричното обезщетение за доплащане при
разлика в стойностите на имотите, търговската банка, в която ще бъде внесено
обезщетението по сметка на правоимащите лица и за началната дата, от която ще започне
изплащането му. Заповедта се издава не по-рано от един месец след публикуване на
обявлението по ал. 1.

ал. 3. Заповедта по ал. 2 се съобщава на заинтересованите лица по реда на чл. 61 от
Административнопроцесуалния кодекс [чл. 18а АПК] . Копие от заповедта се поставя на
определените за това места в сградата на общината, на района или на кметството или в
населеното място, на чиято територия се намират имотите, предмет на отчуждаването, и се
публикува на интернет страницата на общината.

ал. 4. Когато адресът на някое от заинтересованите лица не е известен или то не е намерено
на настоящия и постоянния му адрес, заповедта по ал. 2 му се съобщава от кмета на
общината по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс и чрез обнародване
на обявление в "Държавен вестник".

Решение № 6 от 15.07.2013 г. по к. д. № 5/2013 г. на Конституционния съд.



Ред за определяне на равностойното обезщетение

Отчуждаване на недвижими имоти в границите на урбанизираните
територии (чл. 22 от Закона за общинската собственост);

Анализ на специалното правило на чл. 22, ал. 9 ЗОС – «Извън случаите по
чл. 16 от Закона за устройство на територията, когато с план по чл. 21,
ал. 1 се предвижда отчуждаване на част от неурегулиран поземлен
имот, а останалата от имота част се урегулира и в нея се предвижда
застрояване, размерът на равностойното парично обезщетение се
определя като разлика между цената на отчуждаваната част от имота
и повишената стойност на урегулираната част от имота.»

Отчуждаване на неурегулирани поземлени имоти извън урбанизираните
територии - незастроени земеделски земи или горски територии (чл. 23 от
Закона за общинската собственост);



Правни проблеми при отчуждаване на заварени 

сгради и търпими строежи

„След влизане в сила на подробния устройствен план законните
строежи и другите подобрения, извършени от собственика на
имота при условията и по реда на чл. 49 от Закона за устройство
на територията, се заплащат с по-малката стойност от
стойността на направените разходи и увеличената стойност на
имота.“

„Не се дължи обезщетение за незаконни строежи в поземления
имот - предмет на отчуждаване.“

Ред за установяване на статута на сградите в хода на отчуждителното
производство – задължения на администрацията и на засегнатите
собственици.


