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относно: Предложения за изменение и допълнения по законопроект
за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ,
Във връзка с публикувания за обществено обсъждане законопроект за изменение и
допълнение на Закона за устройство на територията Ви изпращам следните
предложения за изменения и допълнения на Закона за устройство на територията с
приложени мотиви.
В член 148. се добавя нова алинея 7а „чл.148 (7а) Разрешение за нов строеж в
недвижим имот за който има подадена жалба срещу незаконно строителство не се
издава , докато не се извърши проверка за законноста на извършваното или
извършеното строителство.“
В член 149. за алинея 2
в точка 1 се добавят съседите : „чл.149 (2) т.1. В случаите на нов строеж ,
пристрояване или надстрояване на заварен строеж – възложителят, собствениците и
носителите на ограничени вещни права в поземлиния имот, лицето, което има право да
строи в чужд имот по силата на специален закон и съседите, а в случаите на строежи в
квартали и имоти по чл.22, ал.1 – възложителят, собственикът на земята и съседите.“
се добави нова точка 4: „чл.149 (2) т.4. При обжалване на разрешения за строеж няма
ограничение на кръга от заинтересованите лица;“
в алинея 5 срокът от 7-дневен да се промени на 3-дневен(става въпрос само за
препращане на вече готов документ:„ чл.149 (2) 5.Органите, издали разрешението за
строеж, уведомяват писменно съответните органи на Дирекцията за национален
строителен контрол по местонахождение на строежа за издадените разрешения за

строеж и заповеди за допълването им по чл.154, ал.5 и изпращат копия от тях в 3дневен срок от издаването им. Към тях се прилагат копия от текстовата и графичната
част на действащия подробен устройствен план и копие от визата за проектиране,
когато такава се изисква.“
Към член. 156 към ал.1 да се създадат точка 1, точка 2, точка 3, точка 4
„чл156 (1) т.1. Проверката за законосъобразност да се извършва съгласно Наредба
(Стандарт) за проверка на законосъобразност на разрешение за строеж.;
чл156 (1) т.2. Министърът на регионалното развитие изготвя Наредба (Стандарт) за
проверка на законосъобразност на разрешение за строеж;
чл156 (1) т.3. За проверката на разрешението за строеж се съставя протокол.;
чл156 (1) т.4. Протоколът за проверка на разрешението за строеж се вписва в регистър
за проверка на разрешенията за строеж.“
Към член.214 :“ Индивидуални административни актове по смисъла на този закон
са:“ се добавят точка 4, точка 5, точка 6, точка 7, точка 8, точка 9.
„чл.214 т.4 актове по отказ от проверка по жалба срещу незаконно строителство ;
Ччл.214 т.5 актове по отказ от произнасяне по жалба срещу незаконно строителство ;
чл.214 т.6 протокол за проверка по жалба срещу незаконно строителство;
чл.214 т.7 констативен акт по жалба срещу незаконно строителство;
чл.214 т.8 отказ от издаване на заповед за спиране на незаконно строителство;
чл.214 т.9 отказ от издаване на заповед за премахване незаконно строителство.“
Към член 223 ал.1 са добавят точка 12, точка 13, точка 14, точка 15, точка
16 (Глава двадесета за административния контрол НЕ Е ОБВЪРЗАНА СЪС СРОКОВЕ
за проверка и произнасяне ):
„ чл.223 (1)т.12. в 7-дневен срок от извършването на проверката по жалбата за
незаконното строителство издава констативен акт за всяка проверка по жалба срещу
незаконно строителство;
чл.223 (1) т.13. към констативния акт за проверка по жалба за незаконно строителство
се прилага протокола за проверка по жалбата срещу незаконното строителство;
чл.223 (1) т.14 протоколът за проверка по жалба срещу незаконно строителстово е
неразделна част от констативния акт;
чл.223 (1) т.15. копие от констативния акт се изпраща в 3-дневен срок до
заинтересованите лица и до РДНСК;

чл.223 (1) т.16 при наличие на основание, се издава заповед за премахване на незаконен
строеж в седемдневен срок от от издаването на констативния акт.“
Към член 223 ал.2 са добавят точка 7, точка 8, точка 9, точка 10, точка 11:
„ чл.223 (2)т.7. Проверката по жалби срещу незаконно строителство се осъществява в 3дневен срок от подаването на жалба срещу незаконно строителство.;
чл.223 (2)т.8. За проверката по жалба срещу незаконно строителство се съставя
протокол.;
чл.223 (2)т.9. Установяването на параметрите, вида, наличието на строителни книжа и
документи за всеки строеж да се извършва съгласно Наредба (Стандарт) за
документиране на проверка на незаконно строителство.;
чл.223 (2)т.10. Протоколът се изготвя съгласно Наредба (Стандарт) за документиране
на проверка на незаконно строителство.;
чл.223 (2)т.11. Министърът на регионалното развитие и благоустройството изготвя
Наредба (Стандарт)за документиране на проверка за незаконно строителство.“
Също така би било целесъобразно, аналогично на други значими за обществото
дейности, създаването на КОМИСИЯ ЗА ПУБЛИЧЕН НАДЗОР В СТРОИТЕЛСТВОТО
- специализиран държавен орган за надзор върху дейността на ДНСК,РДНСК и
кметовете на общини (райони), който да:
Осъществява надзор върху дейността по проверка на строителството.
• Утвърждава правилата и процедурите за извършване на проверки на качеството
на дейността от ДНСК,РДНСК и кметовете на общините (района), както и лицата,
които участват в проверките.
• Утвърждава съдържанието, организацията, реда и начина за провеждане на
изпитите на кандидатите работа при осъществяване на контрол в строителството, както
и правилата за провеждане на непрекъснато обучение ..
• Приема докладите за резултатите от извършените проверки на по контрола на
строителството и оценява тези резултати по приети от нея критерии. Връща за
допълнителна или повторна проверка случаите, в които резултатите от извършените
проверки за контрол на качеството са незадоволителни и определя член на Комисията
за участие в съвместни проверки с контролните органи.
• Провежда разследвания при получени сигнали и предложения от заинтересовани
лица за предполагаеми нарушения, както и в други случаи по своя преценка. Въз
основа на резултатите от извършените проверки, дава задължителни предписания на
ДНСК, РДНСК и кметовете на общините (райони ) и може да предприеме мерки срещу
тях.
• Налага наказания в определените от закона случаи.
МОТИВИ:
Промените, според мен са актуални за въвеждане, поради факта:

В ЗУТ няма разписани отговорности на местна власт като срокове, задължително
произнасяне при жалби за незаконно строителство, липсва посочването на отказа от
проверка и произнасяне срещу незаконно строителство като административен акт.
Де юре и де факто действащия ЗУТ е предоставил възможност при
недобросъвестност местната власт да не носи отговорност при разрешаване и
прикриване
на
строителство
съдържащо
закононарушителни
елементи.
Също така в ЗУТ няма посочен контролиращ държавен орган, който при бездействие
на местната власт да провери и се произнесе по незаконното строителство. Проверките
на РДНСК завършват с писма препращащи ви отново към местната власт.
Контрол върху разрешенията за строеж има само локалната РДНСК и ако не е
осъществен реален контрол на разрешенията за строеж де факто и де юре не се
осъществява контролът за закононарушителни компоненти в разрешението – околна,
среда, отстояния от съседи, наличие на строителни забрани и други.
Също така не без помощта на съда се използват схеми за отстраняване на възможност
от
всякакви
претенции
по
разрешенията
за
строеж.
Действащият закон позволява при оттегляне на разрешение за строеж от главния
архитект - недопустим административен акт и завеждане на дело на собственик срещу
оттеглянето на разрешението за строеж да се реализира така нареченото „узаконяване“
на едно потенциално незаконно строителство“. При тази схема съдъдът не се
произнася, че това е недопустим административен акт, защото не е посочен в ЗУТ, и не
прекратява делото, а се произнася, че разрешението не може да бъде оттеглено. Това
наричат минаване през необходимите съдебни инстанции и влизане в сила.
Също така отсъства изрична забрана за издаване на разрешение за строеж при
наличие на подадена жалба срещу незаконно строителство, което позволява при
наличие на един умишлено непроверен незаконен строеж постфактум да се издаде
разрешение
за
строеж.
При съдебно обжалване на разрешение за строеж от трета страна, например съсед,
прекратяват делото, на основание, че като заинтересовани страни в ЗУТ са вписани
само главния архитект и собственика (или лице с отстъпено право на строеж).
При съдебно обжалване на отказа от проверка и произнасяне по жалба срещу
незаконно строителство, ВАС се произнася, че отказът за проверка и произнасяне на
незаконно строителство не е посочен като административен акт в ЗУТ, и че кмета
(който според действащия ЗУТ отговаря за проверките и прознасянето по жалбите
срещу незаконното строителство) няма нито срок, нито задължение за произнасяне.
Това означава, че при отказ от проверка при жалба срещу незаконно строителство и
също при отказ от произнасяне, от страна на отговорния за това кмет на район(община),
чрез ЗУТ е ограничено правото на гражданите по съдебен път да поискат извършването
на
контрола
от
страна
на
държавата.
Това е един оксиморон, който може да бъде променен само със съществени
промени в ЗУТ.
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