
Колекция:
„Обучения за брокери“





ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И УСТРОЙСТВО НА 

ТЕРИТОРИЯТА И ПОЗЕМЛЕНИТЕ 

ИМОТИ/ПИ/

С районните устройствени схеми и с общите 

устройствени планове /ОУП/на общини или части 

от тях се определят следните територии с 

основно предназначение съгласно чл. 7 ЗУТ

Урбанизирани територии

Земеделски територии

Горски територии

Защитени територии

Нарушени територии



С подробните устройствени планове /ПУП/ се определя 

конкретното предназначение за всеки отделен поземлен 

имот:

1. за жилищни нужди;

2. за производствени и складови дейности;

3. за рекреационни дейности;

4. за озеленени площи;

5. за спорт и атракции;

6. за културно-историческо наследство;

7. за обществено и делово обслужване;

8. за движение и транспорт;

9. за инженерно-техническа инфраструктура;

10. за комунално обслужване;

11. за земеделска дейност;

12. за горски насаждения;

13. за водни площи;

14. за природна защита;

15. за превантивна защита;

16. за възстановяване и рекултивация;

17. за специално предназначение;

18. за смесено предназначение;

19. за друго предназначение.



ПОКАЗАТЕЛИ ЗА УСТРОЙСТВО И ЗАСТРОЯВАНЕ 

НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ

показател за площ на необходимата земя (или площ

на поземления имот) за съответен обект;

показател за интензивност на застрояване на

урегулирания поземлен имот (К инт.);

показател за плътност (процент) на застрояване на

урегулирания поземлен имот (П застр.);

показател за процент на озеленяване на

урегулирания поземлен имот (П озел.);

показател за кота корниз (К корниз)

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА 

УСТРОЙСТВО И ЗАСТРОЯВАНЕ 

https://realnet.bg/wp-content/uploads/2019/10/%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://realnet.bg/wp-content/uploads/2019/10/%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf


ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПОЗВОЛЕНА ПЛОЩ ЗА 

ЗАСТРОЯВАНЕ СПРЯМО ПОКАЗАТЕЛИТЕ

Разгърната застроена площ

РЗП = Размер на ПИ х Кинт;

Застроена площ

ЗП = Размера на ПИ х Плътност на застрояване



http://www.isofmap.bg/

Какво може да се намери:

Общ Устройствен План /ОУП/ на София

Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/

Регулация

Паметници на културата и др.

http://www.isofmap.bg/


https://kais.cadastre.bg/

Какво може да се намери:

Справки

- справка по кадастрална карта;

- справка за собствениците и други носители на вещни права за един 

имот от кадастралния регистър на недвижимите имоти и др.

Услуги

- Издаване на схема на самостоятелен обект в сграда;

- Издаване на скица на поземлен имот и др.

Проверка на статус за поръчка на услуга

https://kais.cadastre.bg/


ПОДЗЕМЕН КАДАСТЪР

Неходимо е да се проверят подземните комуникации в имота

(водопровод, канал, топлопровод, електропровод). Ако се наложи

тяхното преместване (при възможност), което забавя и оскъпява

строителството. При невъзможност за преместване трябва да се

спазват сервитути и може да се окаже невъзможно строителството

на предвидената от инвеститора сграда.

Справки

gis-sofia.bg;

Софийска вода;

ЧЕЗ

Топлофикация



КОМБИНИРАНА СКИЦА

Комбинирана скица представлява карта с нанесените граници на 

имот по кадастрален план и по регулационен план. Често има

разминавания между двата плана. Това се дължи на факта, че за 

двете системи – кадастрална и регулационна са използвани

различни координатни системи (или начини да се пренесе

сферичната пвърхност на земята в две измерения).

За централните части на Софийското поле разминаванията не са

големи, но с отдалечаване от центъра, грешките стават по-големи. 

Разминавания до 0,4 се приемат за нормални. При по-големи се 

коригира кадастралната карта преди да може да се ползва имота

за строителство и да се издаде виза за проектиране.



Задължителни:

1. Документ за собственост на земята /може да бъде Нотариален акт за покупко-

продажба, Нотариален акт за дарение, Решение на поземлена комисия, Договор 

за доброволна делба, Констативен нотариален акт и др./;

2. Кадастрална скица на имота, или от община която има актуалност 6 месеца от 

датата на издаването й;

3. Данъчна оценка, която дава информация каква е държавната оценка.

Допълнителни:

4. Удостоверение за липса на реституционни претенции от техническата служба 

на съответната община;

5. Удостоверение, че имотът не е общинска собственост, което се получава от 

служба „Общинска собственост”;

6. Удостоверение, че имотът не е държавна собственост, което издава 

Областната управа;

7. Удостоверение за наследници, когато земята е наследствена;

8. Удостоверение за гражданско състояние, което се издава от служба ЕСГРАОН 

на съответната община;

9. Удостоверение за идентичност и др.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА 

ПРОДАЖБА НА ПИ




