Проект!
Закон
за изменение и допълнение на Закона за административно-териториалното устройство на Република България
Обн., ДВ, бр. 63 от 14.07.1995 г.; Решение № 8 от 6.06.1996 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 51 от 14.06.1996 г.; изм. и доп., бр. 27 от 10.03.1998 г., в сила от Ю.03,'1998 г., изм., бр. 33 от 24.03.1998 г., изм. и доп., бр. 154 от 28.12.1998 г., изм., бр. 10 от 5.02.1999 г., бр. 69 от 3.08.1999 г., в сила от 3.08.1999 г., изм. и доп., бр. 57 от 14.07.2000 г., изм., бр. 67 от 29.07.2003 г„ бр. 80 от 9.09.2003 г.
§ Единствен. В чл. 33 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1)3а обявяване на село за град е необходимо населеното място да има изградена социална и техническа инфраструктура и население не по-малко от 3500 души, а в курортните населени места - не по-малко от 1500 души."
2. Алинея 2, т. 1 се изменя така:
"1. по предложение на кмета на кметството, в състава на което е включено населеното място, общинския съвет в едномесечен срок приема решение за извършване на промяната и го изпраща на областния управител. "



мотиви
към Законопроекта за изменение на Закона за административно- териториалното устройство на Република България
В последните години се наблюдава повишен интерес за инвестиции в редица населени места. Този процес е особено показателен в някои села, които имат статут на курортни населени места.
Действащият ЗАТУРБ поставя като условие за обявяването на село за град наличието на население над 3500 души и изградена социална и техническа инфраструктура. Считам, че приоритет трябва да бъде отдаден на показателите за благоустроеност на населените места - наличието на изградена социална и техническа инфраструктура, а изискването за население в курортните места да бъде намалено на 15 00 жители.
Законът за устройство на територията използва различен подход при определяне на изискванията, критериите и показателите за застрояване на поземлените имоти, като тези в селата са по - ниски в сравнение с тези на градовете.
С предложеното изменение ще се създадат предпоставки за по ефективно използване на поземлените имоти в урбанизираните територии, с което ще се създадат допълнителни стимули за развитието на населените места със статут на курорти.
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