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ДО
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДО
МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ОТНОСНО: Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното
разнообразие (ЗБР)
Ръководството на Камарата на архитектите в България (КАБ) във връзка с упражняване
на функциите й по чл. 5, т. 1 и т. 6 от Закона за камарите на архитектите и на инженерите в
инвестиционното проектиране (ЗКАИИП) и своя устав, с оглед защита на интересите на своите
членове, участва в нормотворческата дейност като изготвя и представя становища по
нормативни актове, свързани с устройственото планиране, инвестиционното проектиране и
строителството.
Параграф 11 от публикувания проект на ЗИД на ЗБР е свързан с изменение на чл. 31 от
ЗБР и касае обществени отношения, свързани с устройствено планиране, инвестиционно
проектиране и строителство.
Във връзка с горното, моля да бъде съобразено становището ни по чл. 31 от ЗБР:
1. Да се отчете, че в общините, където има влязъл в сила Общ устройствен план (ОУП),
вече има проведена процедура по ЗООС и по ЗБР, т.е. извършена е оценка за
въздействието на околната среда, екологична оценка, респ. оценка за съвместимост,
съгласувана с МОСВ. В тези случаи за защитените територии има утвърдени правила
за прилагането на ОУП, поради което следва да се регламентират значително пооблекчени процедури при одобряването на планове и инвестиционни намерения в
тези зони, диференцирани в зависимост от категорията защитена територия, върху
която попадат и вида на плана, проекта и инвестиционното предложение. Веднъж
съгласувани при процедура за ОУП, различните видове територии с определен
градоустройствен режим, предлагат яснота при взаимодействието си със защитените
такива и няма нужда допълнително да се прави нова екологична оценка.
2. Във връзка с т. 1 от становището, да се създаде актуален списък с инвестиционни
предложения за обекти, несъвместими със статута на защитените територии, за
които в практиката е доказано, че оказват вредно въздействие върху околната среда,
за да има ясни правила за прилагането на закона. За останалите инвестиционни
предложения, които не попадат в списъка, да се регламентира изрично, че не
подлежат на процедура по преценка по ЗООС или по ЗБР. За последните да се
предвиди само уведомяване на компетентния орган по околна среда от възложителя.
3. Да се избегне в текстовете думата „може“, която генерира неяснота в тълкуването на
разпоредбата.
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4. Да се посочи точно с кои действия на инвестиционното предложение се счита, че
изпълнението на проекта е започнало – с даването на „виза“, със съгласуването на
проекта, издаването на разрешението за строеж, със започване на строителството
или с прилагане на плана за застрояване, за да се съблюдава петгодишния срок на
валидност.
Като цяло, в предложения проект на ЗИД на ЗБР, има известно противоречие с
основанието на самия закон и европейските директиви за птиците и местообитанията – опазване
на биоразнообразието у нас, опазването на естествените местообитания на дивата флора и
фауна.
Считаме за неуместни текстовете в проектозакона, с които режимите на защитените зони,
ще се определят не от целите за опазване на защитената зона, а само „по преценка на
Министъра”.
Не подкрепяме и текстовете, с които утвърдените защитени зони ще бъдат разделени на
няколко части с различно управление - с частични планове за управление на ниво област, а не на
ниво зона (например Природен парк Витоша).
С тези предложения ЗИД на ЗБР поставя в риск утвърдените в България добри практики
по управление на защитените територии, които понастоящем са образец на европейско ниво за
опазена природа.
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