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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
Н А Р О Д Н О   С Ъ Б Р А Н И Е
Проект!
З А К О Н
За изменение и допълнение на Закона за устройство на територията Обн., ДВ. бр. 1. от. 2.01.2001 г., в сила от 31.03.2001 г., изм., бр. 41 от 24.04.2001г.,бр. III от28.12.2001 г.
§ 1. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. Алинеи 2. З, 4 и 5 се изменят така:
"(2) За разглеждане на проекти за устройствени схеми и планове, както и на други проекти в областта на регионалното развитие, устройственото планиране и инвестиционното проектиране, административният орган от чиято компетентност е одобряването на съответния план или проект, назначава експертен съвет и определя неговия председател и състав.
(3) Експертният съвет се състои най-малко от трима членове, притежаващи необходимата професионална квалификация и практически опит в съответствие с вида и характера на плановете или проектите, предмет на разглеждане.
(4) В състава на експертния съвет могат да се включват като членове или консултанти и експерти от списъка по чл. 55, ал. 2 т.4 от Закона за обществените поръчки.
(5) Възнагражденията на членовете на експертния съвет и всички разходи, свързани с дейността му, са за сметка на бюджета на административния орган, който го е назначил."
2. Алинеи б и 7 се отменят.
§ 2. В чл. 126 се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 126 алинея 1. изречение второ, думата "инвеститорът" се заменя с "възложителят".
2. Създава се нова ал. 2:
"(2) Общите условия за провеждане на конкурсите по ал.1 се определят с наредба, приета от Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране."
§.3 В чл. 137 се правят следните изменения:
1. В алинея 1 думата "одобрени” се заменя със "съгласувани".
2. Създават се нови алинеи 3 и 4:
"(З) Общите условия за провеждане на конкурсите по ал.2 се определят с наредба, приета от Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране."
(4) 	Възложителят може да възлага предварителни (прединвестиционии) и обемно-устройствени проучвания за определяне разположението на обекта, доказване на нормативната допустимост, целесъобразността на инвестиционната идея, както й за съставяне на задание за изработване на инвестиционен проект.
 §.4 Чл. 138 се изменя така:
"Чл. 138. (1) В зависимост от естеството или значимостта им строежите се категоризират в шест категории, както следва:
1. първа категория - с национално значение;
2. втора категория - с регионално значение;
3. трета кагегория - с областно значение;
4. четвърта категория - с общинско значение;
5. пета категория - с ограничено (местно) значение;
6. шеста категория - други строежи.
(2) Номенклатурата на строежите в отделните категории се определя с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството."
§.5 Чл. 139 се изменя така:
"(1) Проектите се разработват в обхват или до степен достатъчна да обосноват съответствието на строежа с предвижданията на подробния устройствен план, транспортния достъп, начина на инженерно захранване, спазване на изискванията към строежите и съблюдаването на държавните изисквания при употреба на съоръжения и уредби повишена опасност.
(2) Препоръчителният обхват и съдържание на инвестиционните проекти за отделните категории строежи се определят с наредба, приета от Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране." 
§.6 Чл. 140 се изменя така:
"(1) Инвестиционното проектиране на определен строеж започва след издаване на скица (виза) за проектиране. Скицата (визата) се издава от органът, компетентен да издаде разрешението за строеж в 14-дневен срок от постъпване на заявлението.
(2) Скицата (визата) за проектиране предтавлява копие от действащия подробен устройствен план с уточнени разположение, начин на застрояване и предназначение на обекта и необходимите пределно допустими показатели, мерки и разстояния на застрояването.
(3) Скицата (визата) за проектиране на строежи в населени места без действащ подробен устройствен план се издава при спазване изискванията на чл. 58 - 60."
§ 7. В заглавието на раздел II думите "и одобряване" се заличават.
§.8 Членове 141, 142,143 и 144 се изменят така:
"Чл. 141 (1) Инвестиционните проекти за строежи с национално и регионално значение се съгласуват от министъра на регионалното развитие и благоустройството след разглеждането им от националния експертен съвет.
(2) Инвестиционните проекти за строежи с областно значение се съгласуват от областния управител след разглеждането им от областния експертен съвет.
(3) Инвестиционните проекти за строежи с общинско значение се съгласуват от главния архитект на общината след разглеждането им от общинския експертен съвет.
(4) Инвестиционни проекти за строежи от пета н шеста категория се съгласуват от главния архитект на общината.
Чл. 142. (1) Инвестиционните проекти, въз основа на които се издава разрешение за строеж, се оценяват за съответствието им с изискванията за безопасност на строежите по чл. 169, ал.1. 
(2) Оценката на инвестиционните проекти по ал.1 включва и заключение относно
1. съответствието им с предвижданията на подробния устройствен план и правилата и нормативите за устройство на територията;
2. спазване на специфичните изисквания към определени видове строежи съгласно специалните нормативни актове;
    3. съгласуваността между отделните части на проекта, когато същият се изработва от различни проектанти;
4. пълнота на проектната документация с оглед осигуряване на реална възможност
за започване на строителството.
(3) Оценката за съответствие на инвестиционните проекти за строежите от първа до пета категория се извършва от лицензиран консултант, а за строежите от шеста категория - от проектанта, изработил проекта.
Чл. 143. (1) Инвестиционните проекти се съгласуват въз основа на заявление на собственика на имота или на лицата, имащи право да строят в недвижимия имот, придружено от:
1. документи за собственост, или документи удостоверяващи правото на заявителя да строи в чужд имот, а за сгради на жилищностроителни кооперации и влязло в сила решение на общото събрание за приемане на проекта;
2. скица (виза) за проучване и проектиране по чл. 140:
3. три копия от проекта, в обхват и съдържание, достатъчен да обоснове съответствието на строежа е предвижданията на подробния устройствен план, транспортния достъп, начина на инженерно захранване, спазване на изискванията към строежите и съблюдаването на държавните изисквания при употреба на съоръжения и уредби с повишена опасност.
4. положително становище на органите по пожарна и аварийна безопасност за строежите от първа, втора и трета категория;
5. оценка  за съответствието на  проектната документация  със съществените изисквания към строежа по чл, 142;
6. необходимите в зависимост от вида, спецификата и местоположението на строежа разрешения, които се изискват със специален закон.
(2) Условията за ползване на вода за питейни, производствени и противопожарни нужди, за изпускане на отпадъчни води, за ползване на електроенергия, за съобщителни връзки, за топлинна енергия, за газоснабдяване се осигуряват от организациите, предоставящи обществени услуги, по реда на специалните закони.
(3) За съгласуване на инвестиционните проекти се заплащат такси по Закона за държавните такси и по Закона за местите данъци и такси.                         
Чл. 144. (I) Съгласуваните инвестиционни проекти са основание за издаване на разрешение за строеж.
(2) Съгласуваните инвестиционни проекти могат да служат за възлагане на строеж по Закона за обществените поръчки.
§.9 В чл. 145 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
(1) Съгласуването на инвестиционните проекти от главния архитект на общината се състои в проверка на съответствието им с предвижданията на подробния устройствен план и с правилата и нормативите за устройство на територията."
2. Алинеи 2 и 3 се отменят.
3. В алинея 4 думата "одобряването" се заменя със "съгласуването, а думата «инвеститорът» се заменя с «възложителят».
4. Алинея 5 се отменя.
§.10 Член 146 се изменя така:
Чл.146. Когато инвестиционните проекти, по които е изпълнен строежът, са изгубени, те се възстановяват от собственика с инвестиционен проект - заснемане на извършения строеж. Проектът- заснемане се съгласува от органа, компетентен да съгласува инвестиционния проект за строежа, след представяне на разрешението за строеж или на други документи от издадените строителни книжа. 
§.11 Чл. 148 се изменя така:
(1) Строежи могат да се извършват само ако са разрешени съгласно този закон. 
(2) Разрешение за строеж за строежи с национално и регионално значение се
издава от министъра на регионалното развитие и благоустройството, а за строежи с областно значение от областния управител. За всички останали категории строежи разрешение за строеж се издава от главния архитект на общината.
(3) В градовете с районно деление главните архитекти на районите издават разрешения за строеж за строежите от пета и шеста категория.
(4) Разрешението за строеж се издава на собственика на недвижимия имот или на лицето, на което има право да строи в чужд имот.
(5) Имат право да строят в чужд имот:
1. лицата, в полза на които е учредено право на строеж, на надстрояване или  пристрояване на заварена сграда;
2. лицата, за които това е предвидено със закон;
§.12 В чл. 149 се правят следните изменения:
1. В алинея 1, изречение второ се заличава.
2. Алинея 5 се заличава.
§.13 В чл. 150 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) По мотивирано искане на възложителя кметът на общината може да допусне внасяне на комплексен проект за инвестиционна инициатива."
2. В алинея 2, точка 2, думите "работен (или технически)" се заличават.
§.14 Член 154 се изменя така:
"Чл. 154 (1) След издаването на разрешение за строеж са допустими само изменения в съгласувания инвестиционен проект, с които не се променя предназначението на строежа по подробния устройствен план и не се налга смяна на предназначението на земята. Измененията се отразяват по подходящ начин в екзекутивните чертежи.
(2) Извън случаите по предходната алинея се съгласува нов инвестиционен проект и се издава ново разрешение за строеж.
§.15 Чл. 155, се изменя така:                                            
Чл. 155. (1) Оригиналът на разрешението за строеж се съхранява безсрочно.
(2) Оригиналът на разрешенията за строеж, издадени от министъра на регионалното развитие и благоустройството и от областния управител се съхранява от органа, който го е издал, като копия от разрешението за строеж се изпращат за съблюдаване и съхраняване в съответната общинска администрация.
(3) Към разрешението за строеж се прилага заверено копие от съгласувания инвестиционен проект.
§.16 Чл. 156 се отменя. 
§.17 В чл. 157 се правят следните изменения и допълнения:
1. В алинея 2 думата "инвеститора" се заменя с "възложителя"
2. В алинея 3 изразът "инвеститора или на упълномощено от него лице и на лицето, упражняващо строителен надзор " се заменя с: "представители на възложителя, изпълнителя и на консултанта, упражняващ сгроителен надзор." §.18 В чл. 158 се правят следните изменения:
1. В алинея 1 изразът "на инвеститора или на лицето, упражняващо строителен надзор" се заменя с "на възложителя или на консултанта".
2. Алинея 2 се отменя.
§.19 Чл. 159 се изменя така:
"Чл. 159 (1) При достигане на проектните нива изкоп, цокъл, корниз (стреха) и било на основното застрояване консултантът е длъжен, преди да разреши изпълнението на следващите ги строителни и монтажни работи, да извърши проверка и да потвърди, че изпълнението на строежа съответства на инвестиционните проекти, разрешението за строеж и протокола за определяне на строителна линия и ниво.
(2) Консултантът отразява резултата от извършената проверка в протокола за определяне на строителна линия и ниво, копие от които се изпраща в общинската администрация.
(3) В случай, че при проверката на достигнатите проектни нива се установят съществени отклонения от одобрените инвестиционни проекти, разрешението за строеж и протокола за определяне на строителна линия и ниво, консултантът спира строителството, съставя констативен акт за установените отклонения от строителните книжа, който незабавно се изпраща в регионалната дирекция за национален строителен контрол."
§.20 В заглавието на раздел II думата "участници" се заменя със "страни".
§.21 В чл. 160 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
(1) Страни в процеса на строителството са възложителят и изпълнителят, както и консултантът, проектантът доставчикът.
2. Алинеи 2 и 3 се отменят.
§.22 Чл. 161 се изменя така:
"Чл. 161. (1) Възложител по договора за строителство е лицето, на което е издадено разрешението за строеж.
(2) Възложителят лично или чрез нает от него консултант осигурява всичко необходимо за започване на строителството.
§.23 В чл. 162 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1, 2 и 3 се изменят така:
"(1) Проектант е физическото или юридическото лице, натоварено от възложителя с изработването на инвестиционните проекти."
(2) Проектантът е отговорен за законосъобразността, качеството, пълнотата и приложимостта на изработените от него инвестиционни проекти, както и за правилното и пълно комплектуване на инвестиционния проект и за съответствието между отделните части по специалности.
(3) Условията и редът за осъществяване на авторски надзор при строителството, се определят с договор между възложителя  и проектанта."
 2. Алинея 4 се заличава. 
§.24 В чл. 163 се правят следните изменения и допълнения:
1. създават се нови алинеи 1 и 2 със следното съдържание:
"(1) Изпълнител е лицето, което със свой персонал, изпълнява проекта съгласно сключения договор с възложителя.
(2) Персоналът на изпълнителя включва представителя на изпълнителя и други негови служители, персонал на подизпълнители и други лица, които изпълнителят използва на площадката за нуждите на строителството."
1. Алинея 1 става алинея 3 и се изменя така:
"(З) Изпълнителят е отговорен за:
1.изпълнението на строителните и монтажните работи и за съответствието им с инвестиционния проект и със строителните правила и нормативи;
2. съхраняването и предоставянето при поискване от контролен орган на строителните книжа и дневника по чл. 170. ал. З па строежа;
3.осигуряването на изискващите се здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на ръководените от него строителни и монтажни работи."
2. Алинея 2 става алинея 4 и в нея думата "строителят" се заменя с "изпълнителят".
4. Алинея 3 се отменя.
 §.25 Член 164 се изменя така:
"Чл. 164. (1) възложителят може да възложи на изпълнител комплексно изпълнение на инвестиционния проект, което може да включва проектиране (с изключение на част архитектурна), строителство, доставка и монтаж на технологично оборудване.
(2) 	Възложителят може да възложи на консултант да осигури проектант. изпълнител и доставчик на технологично съоръжаване, да осигури издаване на разрешение за строеж и разрешение за ползване на строежа съобразно сключения договор." 
§.26. Създава се чл. 165а със следното съдържание:
"Чл. 165. (1) Консултантът е лице, наето от възложителя за управление на инженеринговия процес до приключване на строителството и въвеждане в експлоатация на готовия строеж. 
(2) Консултантът:
1. подпомага възложителя при подготовка на необходимата изходна информации, проучване и анализиране на инвестиционния климат и пазарните ресурси;
2. изготвя предварителни проучвания и вариантни решения с икономическа обосновка на инвестиционните и експлоатационни разходи;
3. изготвя оценка за съответствието на инвестиционните проекти по чл. 142;
4. изготвя тръжните документи;
5. изготвя техническите спецификации указващи начина на изпълнение при спазване на приетите стандарти и изискванията за безопасност на строежите;
6. изгогвя договорните условия за изпълнение на строителството;
7. изготвя експертна оценка за стойността на строителството, като база за сравняването на показателите на участниците в тьрга за строителство;
8. упражнява строителен надзор чрез чертежите, количествените сметки и техническите спецификации;
9. представлява възложителя по време на строителството, ако е упълномощен за това;                 
10. осигурява въвеждането на готовия строеж в експлоатация.
§.27 Заглавието на раздел II се отменя.
§.28 Членове 166, 167 и 168 се изменят така:
" Чл. 166. (1) За упражняване на дейностите по чл. 165а, ал. 2, точки 3,8 и 10 консултантът се лицензира от министъра на регионалното развито и благоустройството.
(2) Лицензът за извършване на дейностите по ал. 1 се издава на лице, което:
1. е регистрирано по Търговския закон;
2. разполага с нает по трудово или друго правоотношение персонал и технически средства за извършване на дейностите по чл. 165а, ал.2, точки 3, 8 и 10;
3. наетият персонал по точка 2 притежава:
а) професионален опит и техническа компетентност за оценка на проектите и за упражняване на строителен надзор;
б) достатъчни познания за изискванията по отношение на извършваните дейности и практически умения за тяхното изпълнение;
в) необходимите способности за съставяне на протоколи, доклади и сертификати, които удостоверяват резултатите от извършените дейности;
(3) Критериите и процедурите за лицензиране се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството. В наредбата се определят допълнителни специфични критерии към кандидатите за получаване на лиценз, в зависимост от ча различните видове строежи.
(4) Лицето, което кандидатства за получаване на лиценз за извършване на дейностите по чл. 165а, ал.2. точки 3, 8 и 10, подава писмено заявление до Министъра на регионалното развитие и благоустройството, придружено от документите, определени в наредбата по предходната алинея.                          I
(5) В срок до три месеца от получаване на заявлението и документите по ал. 4 министърът на регионалното развитие и благоустройството се произнася по искането, като издава лиценза или отказва издаването му.
(6) В случаите, когато заявителят не отговаря на изискванията по ал.2 министърът иа регионалното развитие и благоустройството в срок до три месеца отказва издаването на лиценз с мотивирана писмена заповед. 
7) Лицензът се издава със срок на валидност, който се определя с наредбата по ал. 3.
(8) Лицензът съдържа:
1. наименование на органа, издал лиценза;
2. име/фирма, седалище, адрес на управление и представителство на лицето, на което се издава лиценза;
3. видовете строежи, за които се отнася;
4. дата  на издаване на лиценза и срок на валидност.
(9) Лиценза се отнема, когато лицата, престанат да отговарят на някои от критериите по ал.2 или когато системно не изпълняват задълженията си, за които са лицензирани.
(10) Отказът да се издаде лиценз, както и решението за отнемане на лиценз подлежат на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от сьобщаването.
Чл. 167 (1) Консултантът не може да сключва договори за извършване на дейностите по чл. 165а, ал.2. точки 3, 8 и 10, за строежи, на които той или наетия от него персонал (за конкретния строеж) са проектанти, изпълнители и/или доставчици на строителни материали и изделия, както и свързаните с тях лица по смисъла на Търговския закон.
(2) Имат право да упражняват консултантска дейност на територията на Република България чуждестранни лица, които имат сключен договор с лицензиран български консултант.
Чл. 168.(1) Правомощията, задълженията и отговорностите на консултанта в процеса на проектирането и строителството се определят в договора с възложителя.
(2) Консултантът подписва и подпечатва всички части на проекта и представя доклад до възложителя и органа. компетентен да издаде разрешението за строеж.
(3) След завършване на съответните части от възложените работи, консултантът съставя актове за приемане, както следва:
1. при завършване на проекта, преди да бъде внесен за издаване на разрешение за строеж, както и след завършване на отделни части или фази/етапи, когато това е предвидено в договора за проектиране;
2. при приключване и изпълнение на всяка от предвидените строителни и монтажни работи и свързаните с това проби.
(4) Дейността строителен надзор обхваща:
1. пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;
2. изпълнение на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти изискванията по чл. 169, ал. 1 н 2;
3. годност на строежа за издаване на разрешение за ползване.
 (5) След приключване на строително-монтажните работи и след извършване на предвидените проби в експлоатационни условия консултантът изготвя окончателен доклад.
§.29 В чл. 170 се правят следните изменения:
1.В алинея 1 думите в скоби “(инвеститор, строител, лицето, упражняващо строителен надзор, и други)" се заличават.
2. Алинея 3 се изменя така:
"(З) Разпорежданията, свързани с проектирането и строителството се издават в писмен вид. Начинът на водене на писмената кореспонденция се определя в сключените договори. Всички предписания, свързани е изпълнението на строежа, издадени от оправомощените за това лица, се вписват в дневник на строежа, който се съхранява на строежа."
§.30 Членове 171, 172 и 173 се изменят така:
"Чл. 171 (1) Проектантът, консултантът и изпълнителят се застраховат за имуществена отговорност за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им.
(2) Условията и редът за задължително застраховане на лицата по ал. 1, в това число   застрахователното   покритие,   изключените   рискове,   минималните застрахователни лимити и минималните застрахователни премии се определят с акт на Министерския съвет.
Чл. 172. Застраховките по чл. 171 се сключват за срок от една година и покриват отговорността на застрахования във връзка с всички обекти, на които застрахования извършва дейност и през срока на покритието.
(2) Застрахователната полица трябва да бъде сключена от лицата по чл. 171 в 15 дневен срок от започване на дейността им като такива.
(3) Застраховката трябва да бъде ежегодно подновявана без прекъсване докато лицето упражнява съответната дейност.                                          
(4) При прекратяване на дейността, подлежаща на задължително застраховане, лицето по чл. 171 е длъжно да сключи допълнителна застраховка, покриваща период от 5 години, следващ прекратяването на дейността.
Чл. 173. (1) С договорите между участниците в строителството може да се уговаря отделна застраховка за обезпечаване на отговорностите им за конкретен обект.
(2) Възложителят може да изиска от изпълнителя на строителството сключването на допълнителна застраховка, покриваща материални вреди върху строежа, материалите, строителната механизация и оборудването на строителната площадка, настъпили през срока на строителството.
§.31 В чл. 174. алинея 2 думата "строителят" се заменя с "изпълнителят", а думата "инвеститорът", е "възложителят".
§.32 Чл. 175 се изменя така:
"Чл. 175(1) В процеса на фактическото извършване на строителството се съставя екзекутивна документния. Екзекутивната документация съдържа пълен комплект чертежи и обяснителни записки за действително извършените строителни и монтажни работи, протоколи за скрити работи, както и други документи удостоверяващи извършеното строителство. Тя се заверява от изпълнителя, лицето, упражняващо авторски надзор и/или консултанта. Екзекутивната документация се съхранява безсрочно от възложителя.
(2) Лицето, изготвящо екзекутивните чертежи се определя с договора за строителство.
(3) Екзекутивните чертежи и обяснителни записки към тях се представят за безсрочно съхраняване на органа, издал разрешението за строеж, а в необходимия обем - и на Агенцията по кадастъра."
§.33 Чл. 176 се изменя така:
Чл. 176. (1) След окончателното завършване на строежа страните по договора за изпълнение съставят констативен акт, с който удостоверяват, че строежът е изпълнен съобразно проекта, екзекутивната документация и условията на сключения договор. Към този акт се прилагат актовете, протоколите и сертификатите за пробите до завършване на обекта, както и за проведените проби при експлоатационни условия. С този акт се извършва и предаването на строежа от изпълнителя на възложителя.
(2) Пробите при експлоатационни условия на съоръжения с повишена опасност, както и на захранващите инженерни мрежи и съоръжения се извършват след разрешение на консултанта, въз основа на писмени становища и съгласия на съответните специализирани контролни органи и експлоатационни дружества.
(3) Ако отделни части от строежа могат да се използват самостоятелно, с договора за изпълнение може да се предвиди, че изпитванията иа тези част от строежа се извършват преди завършване на цялостното му изграждане.
§.34 Чл. 177 се изменя така:
"Чл. 177 (1) След завършването на строежа и приключване на приемните изпитвания, когато те са необходими, консултантът регистрира пред органа, издал разрешението за строеж въвеждането на обекта в експлоатация, като представя окончателния доклад по чл.168, ал.5, писмено съгласие на съответните специализирани контролни органи и експлоатационни дружества по чл.176 ал.2, и документ от Агенцията по кадастъра, че е изпълнено изискването по чл. 175, ал. 3.
(2) Органът по ал. 1, след проверка на окомплектоваността на документите, регистрира въвеждането на строежа в експлоатация.
(3) В случаите, когато за проверка на постигане на проектните показатели при експлоатационни условия с необходим технологичен срок от време, консултантът може да регистрира въвеждането на строежа в пробна експлоатация.
(4) Свързването на вътрешните инсталации и уредби на строежа с общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура се извършва въз основа на договор със съответните експлоатационни дружества.            
(5) Строежите с национално, регионално и областно значение, както и строежите, проектирани и изпълнени чрез възлагане по Закона за обществените поръчки, се въвеждат в експлоатация въз основа на разрешение за ползване, издадено от органите на Дирекцията за национален строителен контрол, при условия и по ред, определени в наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
§ 35 В чл. 178 алинеи 1, 2 и З се изменят така:
"(1) Не се разрешава да се обитават, съответно да се ползват, строежи или части от тях, преди да е регистрирано въвеждането им в експлоатация, а за строежите по чл. 177, ал. 5 - преди издаването на разрешение за ползване.
(2) Не се изисква регистрация за въвеждането в експлоатация за строежите по чл. 147, ал.1, както и при промяна на предназначението на сгради и части от тях без извършване на строителни и монтажни работи.
(3) Не се допуска въвеждане на строежите в експлоатация и не се издава разрешение за използване на сгради, ако фасадите и прилежащите им площи не са напълно завършени съобразно одобрения инвестиционен проект."
§.36 Чл. 179 се отменя.
§.37 В параграф 5 от допълнителните разпоредби се създават нови точки 59 и 60.
59. "инвеститор" е физическо или юридическо лице, което влага парични средства за проектиране на устройствени схеми, планове и проекти, както и за извършване на строежи и/или строително монтажни работи, включително и държавата и общините, когато финансират дейности по този закон. Инвеститорът може да бъде възложител или кредитор на възложителя.”
60. "възложител" е лицето, което възлага предварителни (прединвестиционни) и обемно-устройствени проучвания, изработване на инвестиционен проект, както и лицето, на което е издадено разрешението за строеж." 
Преходни и заключителни разпоредби
§ З8 До лицензирането на консултанти по реда на този закон оценките за съответствие на инвестиционните проекти по чл. 142 се изготвят от лицата, оправомощени да упражняват строителен надзор въз основа на свидетелство за оправомощаване или лиценз, издадени по досегашния ред. Съответствието с изискванията за противопожарна и аварийна безопасност, със санитарно-хигиенните изисквания и изискванията по опазване на околната среда се удостоверява посредством писмени становища на специализираните държавни контролни органи, които придружават оценките.

Мотиви
към проекта за изменение и допълнение на 
Закона за устройство на територията 

През изминалата почти една година и половина от влизането в сила на Закона за устройство на територията бяха проведени много профисионални обсъждания, семинари, конференции и дискусии, в резултат на които се очертаха основните проблеми при практическото прилагане на закона, както и основните насоки за неговото изменение и допълнение.
Анализът на практиката по ЗУТ, на изразените негативни оценки и на постъпилите предложения и коментари от държавни и общински органи, независими експерти, български и чуждестранни неправителствени организации и международни институции определят следните принципни направления за изменение и допълнение на закона: 
1. Съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти
Невралгичен пункт в ЗУТ са регламентираните в Глава Осма съгласувателни и разрешителни процедури, предхождащи разрешаване на строителството.
Съчетаването на съгласувателни и контролни функции от множество специализирани държавни органи, както и възлагането на такива функции на експлоатационните дружества не е в унисон сьс съвременната практика. Нерядко противоречията в отделните специални закони и подзаконови нормативни актове на отделните ведомства забавят и/или препятстват бързото започване на строителетвото и често стават предпоставка за генериране на корупция.
Със законопроекта се предвижда нов момент в процедурата по издаване на разрешение за строеж чрез въвеждането на оценка за съответствие на инвестиционните проекти е изискванията за безопасност на строежите, приети с Приложение № 1 към Директива 89/106 на ЕС. Предвижда се оценката за съответствието да се извършва от лицензиран консултант, което значително ще облекчи процедурата по съгласуване на  инвестиционните проекти.
Предложената категоризация на строежите отчита степента на тяхната значимост и сложност, както за обектите с национално и регионално значение са запазени изискванията за разглеждането им от Националния експертен съвет, а за обектите с областно и общинско значение, съответно  от областните и общинските експерти съвети.
П. Страни в строително-инвестиционния процес
Значителна част от практическите проблеми от действащия ЗУТ са съсредоточени  в  текстовете,  регламентиращи  участниците  в  строително-инвестиционния процес. Дисбалансираната нормативна уредба на правата и задълженията на страните, ангажирани в строителовото, неправилното уреждане на техните отговорности затрудняват работата както на възложителите и изпълнителите по договорите за строителство, така и на държавните и общински контролни органи. Налага се извода, че действащата нормативна уредба следва да бъде опростена като се засили договорното начало със съпътстващо намаляване на степента на държавната намеса в гражданските правоотношения, свързани с изпълнението на строежите.
След приемането на Закона за Камарите на архитектите и на инженерите в инвестиционното проектиране стана възможно част от функциите на държаните органи да бъдат предоставени на браншовите организации на архитектите и инженерите - проектанти. Затова със законопроекта се предлага КА и КИИН да обобщават най-добрата проектантска практика, като се допуска тези организации, като публичноправни тела да определят процедурите за провеждане на конкурсите за възлагане на устройствени концепции и условията за провеждане на конкурсите за възлагане на инвестиционии проекти, съставляващи обществена поръчка по смисъла на Закона за обществените поръчки. В унисон със съвременната законодателна практика е и предложението за изработване и приемане от КА и КИИН на наредба за препоръчителния обхват и съдържание на инвестиционните проекти.
Ш. Държавно приемане и разрешаване ползването на строежите
През изтеклия период на действие на ЗУТ бяха генерирани значителни критики по отношение на възприетия ред за държавно приемане и въвеждане в експлоатация на готовите обекти.
Уредена в Глава единадесета на ЗУТ процедура по въвеждане в експлоатация на готовите строежи е усложнена и бюрократизирана с подзаконови нормативни актове /Наредба 6/2001 г. и Наредба 7/2001 г. на МРРБ/.
Предложенията за изменения в действащите текстове на ЗУТ са насочени към въвеждане на принципа за регистрация на завършените строежи в администрацията на органа, издал разрешението за строеж. За значимите строежи - с национално, регионално и областно значение е запазен действашият ред за въвеждане в експлоатация след издаване на разрешение за ползване от специализирания държавен орган Дирекцията за национален строителен контрол.
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