До: Министерския съвет на Република
България
Изх. № 1104/25.10.2019 г.

СТАНОВИЩЕ
На Екологично сдружение „За Земята“и „Грийнпийс“– България
Относно: Проект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията
Уважаеми дами и господа,
На Портала за обществени консултации на Министерския съвет на Република България
- http://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4676 е публикуван проект за
изменение и допълнение на Закона за устройството на територията (ЗИД ЗУТ).
В срока за обсъждане представяме на Вашето внимание настоящото становище.
Изцяло приветстваме намерението на правителството да изпълни с повече
съдържание онези раздели на ЗУТ, посветени на разрешаване на строителството и
взаимоотношенията между участниците в строителството.
В същото време отбелязваме обстоятелството, че предлаганите промени са
поредните, в които правителството пропуска да изработи и предложи законодателни
изменения и допълнения, с които да бъдат изпълнени изискванията и препоръките на
решението на Комитета за съответствие към Конвенцията за достъпа до информация,
участието на обществеността в процеса на взимането на решения и достъпа до правосъдие по
въпросите на околната среда (за краткост „Орхуската конвенция“/“Конвенцията“) по жалба
С-58/България и на решение VI/8d на Общото събрание на страните-членки на Конвенцията,
засягащо България. Решението прави препоръка за изменение на българското
законодателство в материя, която е предмет на настоящото изменение на ЗУТ, а именно „б)
членовете на заинтересованата общественост, включително екологичните организации, да
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имат достъп до процедури за преразглеждане, за да оспорят разрешенията за
строителство и експлоатация за дейностите, изброени в приложение I към конвенцията.“
Решението на Комитета за съответствие към Орхуската конвенция е публикувано на
сайта на Конвенцията и може да бъде намерено тук:
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/compliance/C201158/Findings/ece.mp.pp.c.1.2013.4.e.pdf
Също така на сайта на Конвенцията е публикувано и решението на Общото събрание
на страните-членки на Конвенцията, с което решението на Комитета за съответствие е
подкрепено . Извадката от Решението на Общото събрание на страните-членки, засягащо
България може да бъде прочетено тук:
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/compliance/MoP6decisions/Compliance_by
_Bulgaria_VI-8d.pdf
В Първия доклад за напредъка на Република България по изпълнението на
препоръките, дадени от Шестото Общото събрание на страните-членки, изготвен на
01.10.2018 г., Комитетът за съответствие изрази „сериозна загриженост относно видимия
неуспех на страната да изпълни изискванията на Решение VI/8d, т.3 (b)“ на Общото събрание
на страните-членки.“ За пояснение – т.3 (b) на Решение VI/8d задължава страната да
предприеме необходимите законодателни, регулаторни и административни мерки, така че на
членовете на засегнатата общественост, включително и на екологичните неправителствени
организации, да бъде осигурен достъп до правосъдие за оспорване на разрешенията за строеж
и на разрешенията за ползване [на строежите] за дейностите, посочени в анекс I към чл.6,
параграф 1 (а) на Конвенцията.
Първият доклад за напредъка, изготвен от Комитета за съответствие може да бъде
намерен тук:
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/compliance/MoP6decisions/VI.8d_Bulgaria/
Correspondence_with_the_Party/First_progress_review_on_VI.8d_Bulgaria_adopted_18.02.2019.
pdf
В допълнение на Първия доклад за напредъка, в писмо от 09.08.2019 година до
министъра на външните работи на Република България, Комитетът за съответствие напомня,
че мерките за изпълнение на препоръките на Общото събрание на страните-членки трябва да
бъдат взети и докладвани най-късно до 1 октомври 2020 година. Писмото на Комитета за
съответствие до министъра на външните работи на Република България може да бъде
намерено тук:
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/compliance/MoP6decisions/VI.8d_Bulgaria/
Correspondence_with_the_Party/234_Bulgaria_PartyVI.8d_H.E._Ms._Ekaterina_Zaharieva_Deput
y_Prime_Minister___MFA.pdf
В Първия доклад за напредъка, на правителството на Република България е посочено,
че страната е заплашена от „предупреждение“ (caution) в случай на неизпълнение на
Решението на Общото събрание на страните-членки. Налагането на „предупреждение“ като
санкция за несъобразяване с изискванията и препоръките на Общото събрание на странитечленки на Орхуската конвенция би нанесло поражения върху репутацията на страната на
международната арена. Отделно от това има вероятност някои от туристите, планиращи да
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посетят България, особено онези, които правят избора си, водени от екологични съображения,
да бъдат демотивирани да посетят страната. Т.е. неизпълнението на изискванията и
препоръките на Общото събрание на страните-членки би могло да има и икономически
негативни последици.
Ето защо, за изпълнение на изискванията на Решение VI/8d, т.3 (b)“ на Общото
събрание на страните-членки на Конвенцията за достъпа до информация, участието на
обществеността в процеса на взимането на решения и достъпа до правосъдие по
въпросите на околната среда, предлагаме следното:
1. В чл.149, ал.2 от ЗУТ да се добави нова т.4, която да гласи:
„4. в случаите на разрешаване на строителство на обекти за осъществяване на
дейностите по Анекс I „Списък на дейностите, посочени в член 6, параграф , (а) от
Конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на взимането
на решения и достъпа до правосъдие по въпросите на околната среда – засегнатата
общественост по смисъла на § 1, т.25 от Допълнителните разпоредби на Закона за опазване на
околната среда.“.
2. Да се създаде се нова алинея 7 на чл.177 от ЗУТ, която да гласи:
„(7) В случаите на разрешаване на ползване на строежи за осъществяване на
дейностите по Анекс I „Списък на дейностите, посочени в член 6, параграф , (а) от
Конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на взимането
на решения и достъпа до правосъдие по въпросите на околната среда, издаденото разрешение
за ползване, съответно отказа да се издаде разрешение за ползване се съобщава на засегнатата
общественост по смисъла на § 1, т.25 от Допълнителните разпоредби на Закона за опазване на
околната среда. Съобщаването се извършва чрез обявление на интернет страницата на органа,
издал разрешението за ползване, съответно отказа да се издаде разрешение за ползване и на
министерството на околната среда и водите. В обявлението се посочва и начинът за
осигуряване на обществен достъп до съдържанието на разрешението и приложението към
него.“
Приветстваме предложението за изменение на ал.6 на чл.168 от ЗУТ и особено
създаването на т.10 в ал.6.
Обръщаме внимание на обстоятелството, че предложените от нас изменения и
допълнения няма да окажат въздействие върху държавния бюджет. В този смисъл
предложеното от нас се вписва в останалите, подготвени от изпълнителната власт
предложения.
Гр.София, 25.10.2019 г.

С уважение:
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