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Проект!


ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА
УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА


(Обн.,ДВ, бр. 1 от 2.01.2001г., в сила от 31.03.2001г., изм., бр.41 от 24.04.2001г., бр. 111 от 28.12.2001 г., бр. 43 от 26.04.2002г., изм. и доп., бр. 20 от 4.03.2003г., бр. 65 от 22.07.2003г., бр. 107 от 9.12.2003г.)


	§ 1. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1.	Ал. 2 се изменя така:
“(2) не може да бъде променяно предназначението на територии и поземлени имоти, предвидени в устройствените планове за озеленени площи за широко обществено ползване, независимо чия собственост са, освен по изключение-на части от тях, за изграждане на спортни обекти, съоръжения на техническата инфраструктура или обекти по чл. 56.”
2.	Ал. 3 се изменя така:
“(3) Разрешение за промяна на предназначението в случаите по ал.2 за териториите и поземлените имоти-държавна собственост дава областният управител, а за териториите и поземлените имоти-общинска и частна собственост-общинският съвет.”
§ 2. В Допълнителните разпоредби се създава нова т. 64:
“64. “Спортни обекти” са стадиони, игрища, площадки, зали, басейни, колодруми, хиподруми и други открити и покрити спортни съоръжения, предназначени за тренировки и състезания”

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 3. (1) Собствениците на възстановени имоти, които влизат в границите на озеленени площи за широко обществено ползване, получават парично обезщетение за тези имоти, определено по пазарни цени, в случай че в 6-месечен срок от влизане в сила на този закон направят писмено искане пред областния управител, респ. пред общинския съвет.
      (2) В случаите по ал. 1 съответно се прилага процедурата по глава трета.


МОТИВИ

	      Предлаганите промени в Закона за устройство на територията се отнасят до режима на промяна на предназначението на озеленени площи за широко обществено ползване (паркове, градини, улично озеленяване, лесопаркове и др.) и по-конкретно-до възможността върху тях да се извършва застрояване. Действащата уредба е неясна, противоречива и не създава достатъчно гаранции за опазване на зелената система като една от предпоставките за осигуряване на благоприятни условия за живеене, труд и отдих на населението, а това е една от основните цели на закона. В резултат на недостатъците на уредбата, както показва и практиката, се стига до заобикаляне на закона. Примерите в това отношение стават все по-фрапиращи. Резултатът-зелените площи намаляват, което предизвиква оправдано обществено недоволство.
	 Конституцията на Република България прокламира правото на гражданите да живеят в здравословна и благоприятна околна среда. На свой ред държавата е длъжна да осигури това право. Наличието и поддържането на парковете и градините в населените места е изключително важно на фона на увеличаването на факторите, които предизвикват замърсяване на околната среда и увреждане на здравето на гражданите. Ето защо е необходимо създаването на такава нормативна уредба, която да съдържа достатъчно гаранции, че зелените площи ще бъдат използвани по предназначение и в интерес на обществото. Това означава по ясен и безпротиворечив начин да се предвидят условията, при които е възможно да се извършва застрояване и промяна на предназначението на тези територии.
	Ето защо предлагаме:
1.	Създаване на общ режим на промяната на предназначението на озеленените площи за широко обществено ползване, независимо от това дали те са държавна или общинска собственост или изцяло или отчасти са собственост на граждани. Не се прави разлика в режима и с оглед на това дали териториите и имотите са атакувани като публична или частна държавна, респ. общинска собственост. Така се премахва възможността по реда на превръщане на държавната, респ. общинската собственост от публична в частна, да се заобикалят специфичните изисквания на чл. 9 от Закона за устройство на територията, касаещи реда за извършване на строителство в озеленени площи-публична държавна собственост.
2.	Ясно и изчерпателно посочване на вида застрояване, което е допустимо в озеленените площи за широко обществено ползване-това са само съоръжения на техническата инфраструктура (свързани с транспорта, водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, газоснабдяването, далекосъобщенията и др.), спортни обекти, като законопроектът предлага легална дефиниция на това понятие, както и различните преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, които не са свързани трайно с терена (павилиони, кабини, маси, пейки, спирки, фонтани и др.)
3.	Изрично ограничаване на вида на подобренията, които могат да се правят в озеленени площи за широко обществено ползване, които са отдадени на концесия-концесионерът не може да извършва застрояване на обекти, различни от допустимите, и договорът за концесия не може да преодолее тази забрана.
4.	Предвижда се възможност за собствениците на имоти, възстановени по реда на различните реституционни закони, да поискат от областния управител, респ. общинския съвет, парично обезщетение за тези имоти, ако те според подробния устройствен план попадат в границите на озеленени площи за широко обществено ползване. Тъй като ограниченията за застрояване са свързани с предназначението на територията (озеленени площи-паркове и градини) и с нуждата, която тя е призвана да задоволява (за широко обществено ползване), а не с вида на собствеността, тези собственици също попадат в приложното поле на закона. Затова по тяхно желание, изразено писмено в 6-месечен срок от влизане в сила на този закон, те получават равностойността на имота си, определена по пазарни цени, а той се придобива от държавата, съответно общината, в чиято собственост се намира останалата част от озеленената площ за широко обществено ползване.
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