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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ,

Във връзка с публикувания за обществено обсъждане ЗИД на ЗУТ Ви изпращам
приложени следните предложения за изменения на ЗУТ с приложени мотиви и оценка за
въздействието. С предложенията се цели изпълнение на изискванията и препоръките на
решението от 2012 г. 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, както и възстановяването на
втората съдебна инстанция, но с определени административни срокове:
§ 1. В чл. 149, ал. 2 се добавя нова точка 4:
„4. в случаите на разрешаване на строителство на обекти, които са свързани с
осъществяването на инвестиционни предложения по приложение № 1 към чл. 92, т. 1 и
приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда –
засегнатата общественост по смисъла на §1, т.25 от Допълнителните разпоредби на
Закона за опазване на околната среда.“.
§ 2. В чл. 177 се създава нова алинея 7:
„(7) В случаите на разрешаване на ползване на строежи, които са свързани с
осъществяването на инвестиционни предложения по приложение № 1 към чл. 92, т. 1 и
приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за опазване 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.“

§ 3. В чл. 215 се правят следните изменения:
1. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Общите устройствени планове, както и техните изменения, подлежат на
обжалване от заинтересованите страни по чл. 149, ал. 2, т.4, когато тези планове
очертават рамката за бъдещото развитие на инвестиционни предложения по
приложение № 1 към чл. 92, т. 1 и приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от
Закона за опазване на околната среда.“
2. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Делата по жалби или протести срещу индивидуални административни
актове за одобряване или изменение на подробни устройствени планове, за
одобряване на комплексни проекти за инвестиционна инициатива или за
разрешаване на строителството, касаещи обекти, определени като обекти с
национално значение с акт на Министерския съвет и са обекти със стратегическа
важност, се образуват и насрочват в срок не по-дълъг от един месец от
постъпването на жалбата в съда. Свързаните с тях дела по касационни жалби
пред Върховния административен съд се образуват и насрочват в срок не подълъг от 2 месеца от постъпването на жалбата в съда. Съдът обявява решението
в едномесечен срок от заседанието, в което е приключило разглеждането на
съответното дело.“

МОТИВИ:
На първо място, с настоящия законопроект се цели изпълнение на изискванията и
препоръките на решението от 2012 г. 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. Решението прави
препоръка за изменение на българското законодателство в материя, която е предмет на
настоящото изменение на ЗУТ, а именно:
„(a) членовете на заинтересованата общественост, включително екологичните
организации, да имат достъп до правосъдие по отношение на общи устройствени
планове, подробни устройствени планове и също така по отношение на съответните
становища по екологични оценки (или в обхвата на процедурите за обжалване на
устройствените планове или отделно);
(б) членовете на заинтересованата общественост, включително екологичните
организации, да 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 поредното решение на Общото
събрание на страните-членки на Конвенцията, в случая от 2021 г., с което решението на
Комитета за съответствие е подкрепено, за поредна десета година България се
задължава да изпълни решението от 2012 г. на Комитета за съответствие и за четвърта
поредна година се потвърждава взетото през 2018 г. решение срещу България да бъде
издадено „предупреждение“ (caution) поради неизпълнение на Решението на Общото
събрание на страните-членки. Налагането на „предупреждение“ като санкция за
несъобразяване с изискванията и препоръките на Общото събрание на страните-членки
на Орхуската конвенция нанася поражения върху репутацията на страната на
международната арена и създава риск за изключването на държавата ни от
Конвенцията.

На второ място, с настоящия законопроект се предвижда възстановяването на втората
съдебна инстанция при обжалването на актове по ЗУТ, касаещи планове, програми и
проекти, свързани с реализацията на обекти, които са определени като обекти с
национално значение с акт на Министерския съвет и са обекти със стратегическа
важност. Втората съдебна инстанция от близо век е доказана като ключов механизъм за
гарантиране на ефективно правосъдие, осигурявайки едновременно възможност за
вътрешно-съдебен контрол, както и за максимална защитата на страните в съдебния
процес при допускането на незаконосъобразни съдебни актове. Възстановяването на
втората инстанция гарантира в оптимална степен конституционните права на
гражданите и юридическите лица за съдебен контрол върху държавната и съдебната
власт.
За да се постигне максимална бързина в инвестиционния процес, без да се ограничават
правата на заинтересованата общественост, предлаганото изменение препраща към чл.
157 и чл. 217, ал. 3 от АПК:
„Образуване и насрочване на делото
Чл. 157. (Доп. - , бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) (1) (Доп. - , бр.
77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Председателят на съда, негов
заместник или председателят на отделението образуват административното
дело, което се предава на съдия-докладчик. Съдията-докладчик съответно
председателят на отделение във Върховния административен съд насрочва
делото в срок не по-дълъг от а месеца от постъпването на жалбата в съда.
Този срок не тече за периода на съдебната ваканция, освен когато в този
кодекс или специален закон са преидени по-кратки срокове.
(2) Съдията-докладчик се определя съобразно поредността на
постъпването на оспорванията в съда чрез електронно разпределяне или
чрез друг начин за случайно разпределяне на делата, посочен в приети от
съответния съд и разгласени публично вътрешни правила.“

„Чл. 217 (3) (Обявена за противоконституционна в частта „Когато в
този кодекс или в специален закон е преидено делото да се разглежда в
открито заседание или когато съдът реши то да се разглежда по този
ред" - , бр. 36 от 2019 г. с Решение № 5 от 19.04.2019 г. на КС на РБ по к.
д. № 12 / 2018 г.) Когато в този кодекс или в специален закон е преидено
делото да се разглежда в открито заседание или когато съдът реши то да се
разглежда по този ред, първото заседание се насрочва в срок не по-дълъг от
4 месеца от образуването му. В случай на нередовности на касационната
жалба срокът тече от отстраняването им. При открито заседание делото се
разглежда с участието на прокурор. Върховният административен съд се
произнася с решение в едномесечен срок от заседанието, в което е
приключило разглеждането на делото.“

Изменението създава специална правна норма в ЗБР, спрямо общия ред на чл. 157 и чл.
217, ал. 3 от от АПК. С това се въвеждат предпоставки за ускоряване на съдебното
производство в конкретния етап от процедурата, който причинява най-големи
забавяния в практиката – а именно, образуването и насрочването на делата в някои от
по-претоварените административни съдилища и ВАС.
В сравнение със сега действащата правна уредба, нашето предложение цели да създаде
работещи механизми за ускоряване на производството чрез срокове, чието спазване е
практически възможно от административните съдилища и ВАС. С други думи, на
практика спазването на тези срокове не би затруднило сериозно съдиите-докладчици на
административни съдилища и председателите на отделения във ВАС. Дори при
повишено натоварване на някои съдилища (като АССГ или ВАС), подобно ранно
насрочване отново е напълно възможно практически и технически.

Обратно, сега действащата правна уредба преижда единствено т. нар. „инструктивни
срокове“ в чл. 31, ал. 19 и ал. 20 на ЗБР. Подобни инструктивни срокове не влекат след
себе си никакви правни последици. Често са налице технически причини (график на
съдебни състави, съдебна ваканция, претовареност, експертизи), водещи до
невъзможност за спазването на инструктивните срокове или най-малкото до
уважителни причини за неспазването им. Поради което същите масово не се спазват в
претоварените съдилища и ВАС (който е винаги претоварен).
С УВАЖЕНИЕ,
Александър Дунчев
Народен представител
от ПГ „Продължаваме Промяната“
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