				
ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ


											Проект!




ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Обн. в ДВ, бр. 1 от 2.01.2001 г., в сила от 31.03.2001 г., изм., бр. 41 от 24.04.2001 г., бр. 111 от 28.12.2001 г., бр. 43 от 26.04.2002 г., изм. и доп., бр. 20 от 4.03.2003 г., бр. 65 от 22.07.2003 г., бр. 107 от 9.12.2003 г., изм. бр. 36 от 30.04.2004 г.



§ 1. В чл. 62 се създава нови алинеи 5 и 6 със следното съдържание:

Чл. 62, (5) Не може да бъде променяно предназначението на терени, определени с общите устройствени планове на населените места и общините за озеленени площи.
(6) В случаите, когато терените определени за озеленени площи са частна собственост, собствениците се обезщетяват от общината по реда на Глава 17, Раздел ІІ “Обезщетяване при други случаи” на този Закон или чрез предоставяне на равностоен терен.

§ 2. Чл. 127, ал. 7 се отменя.

§ 3. В § 29 на Заключителните разпоредби се създава нова точка 3 със следното съдържание:

§29, т. 3. Отменя се алинея 3 на § 10. 







МОТИВИ




Създаването на специална норма за приемането на общия устройствен план на гр. София със закон поставя града и органите на местната власт в неравностойно положение по отношение на останалите населени места и общини. 
Няма основателни причини в условията на децентрализация кметът и Общинският съвет на град София да се освобождават от отговорност по най-важния проблем, засягащ интересите на жителите на града.  
Съществуването на подобно изключение дава възможност на органите на местната власт на града да търсят оправдания в закона за свои неправомерни действия. 
Сложността и продължителността на законодателния процес в случая става параван за нарушения от страна на местната власт. В тези случаи при протестни реакции на обществеността в града срещу незаконосъобразно и нецелесъобразно разпореждане с терени отговорността се прехвърля на Народното събрание.
Отговорността за устройството и управлението на София трябва да се носи от кмета и Общинския съвет, което съответства и на европейската практика. 





10.06.2004                        Вносители: Евдокия Манева, Кина Андреева, 
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