



Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект


З  А  К  О  Н

за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията 
(Обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г.,  бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г. и бр. 29, 30, 34 и 37 от 2006 г.)



§ 1. В чл. 57а, ал. 1, т. 4 цифрата “6” се заменя с “5 и ал. 5, т. 1”.
§ 2. В чл. 169 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
“(1) Строежите трябва да бъдат проектирани, изпълнени и поддържани в съответствие с изискванията на нормативните актове и техническите спецификации така, че в продължение на икономически обоснован експлоатационен срок да удовлетворяват съществените изисквания за:
1. механично съпротивление и устойчивост (носимоспособност);
2. безопасност при пожар;
3. хигиена, опазване на здравето и на околната среда;
4. безопасна експлоатация;
5. защита от шум;
6. икономия на енергия и топлосъхранение (енергийна ефективност).”
2. В ал. 2 накрая се добавя ”с оглед ползването й от цялото население, в т. ч. от хората с увреждания”.
3. Алинея 3 се изменя така:
“(3) Министърът на регионалното развитие и благоустройството съвместно с компетентните министри издава наредби за определяне на изискванията на ал. 1 и 2, свързани с проектирането, изпълнението, контрола и въвеждането в експлоатация на строежите. С наредбите се определят изискванията за дълготрайност на строителните конструкции, за устойчивост на земната основа, както и други изисквания за безопасност при отчитане влиянието на географските, климатичните и сеизмичните въздействия.”
4. Алинея 5 се изменя така:
“(5) Строежите трябва да бъдат проектирани, изпълнени и поддържани при спазване изискванията на нормативните актове за:
1. опазване на защитените зони и защитените територии и други защитени обекти и на недвижимите паметници на културата;
2. инженерно-техническите правила за защита при бедствия и аварии;
3. физическа защита на строежите.”
5. Създава се ал. 6:
“(6) Министърът на държавната политика при бедствия и аварии съвместно с компетентните министри разработва инженерно-технически правила за защита при бедствия и аварии, които се приемат с наредба на Министерския съвет.”
§ 3. Създават се чл. 169а - 169г:
“Чл. 169а. (1) В строежите се вграждат, монтират, поставят или инсталират само годни за предвижданата употреба строителни продукти, които притежават такива характеристики, че да удовлетворяват съществените изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1.
(2) Строителните продукти се считат годни за употреба, ако отговарят на:
1. техническите спецификации, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП);
2. български стандарти, с които се въвеждат европейски или международни стандарти, или еквивалентни стандарти – когато няма публикувани технически спецификации по т. 1;
3. български стандарти, разработени на национално ниво – когато няма публикувани стандарти по т. 2;
4. български технически одобрения – когато няма публикувани стандарти по т. 2 и 3;
5. стандартизационни документи (спецификации, технически доклади, общопризнати свидетелства и др.) на европейски и международни организации по стандартизация - при доказано съответствие с българските нормативни актове, в случаите на производство на строителни продукти на територията на държавите членки и когато няма публикувани стандарти по т. 2 и 3.
Чл. 169б. (1) Лицата, които кандидатстват за получаване на разрешение за оценяване съответствието на строителните продукти и/или за издаване на български технически одобрения, трябва да отговарят на критериите съгласно чл. 10, ал. 1 от ЗТИП и на специфичните изисквания, определени с наредбата по ал. 3. Лицата подават писмено заявление, придружено от документите, определени с наредбата по ал. 3. 
(2) Редът за издаване или за отказ от издаване на разрешения на лица за оценяване съответствието на строителните продукти с техническите спецификации по чл. 169а, ал. 2, т. 2 – 5 и/или на лица за издаване на български технически одобрения, както и редът и правилата за извършване на проверка на документите, за установяване компетентността на място, за извършване на планирани и извънредни проверки, за временно спиране на дейността и за отнемане на разрешенията са в съответствие с изискванията на глава трета от ЗТИП и на наредбата по ал. 3.
(3) Процедурите за оценяване на съответствието и за издаване на български технически одобрения, както и редът за влагане в строежите на строителни продукти, които отговарят на техническите спецификации по 
чл. 169а, ал. 2, т. 2 - 5, се определят с наредба на Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
(4) За издаване на разрешенията по ал. 2 се събират такси в размер, определен с тарифа, одобрена от Министерския съвет.
(5) Лицата, получили разрешения за извършване на дейностите по ал. 1, са длъжни:
1. да представят в Министерството на регионалното развитие и благоустройството годишен доклад с информация за извършените оценки за съответствието на продуктите, за издадените български технически одобрения, за предявените рекламации и за предприетите действия по решаването им;
2. да уведомяват министъра на регионалното развитие и благоустройството в 7-дневен срок от настъпването на промени в правния статут, в структурата и персонала, в обхвата на дейност и в процедурите за оценяване на съответствието, при смяна на подизпълнителите, в случай че се ползват такива, както и при промени в обстоятелствата, свързани със застраховката по чл. 10, ал. 1, т. 6 от ЗТИП.
Чл. 169в. (1) Контролът на строителните продукти за съответствие със съществените изисквания към строежите, които отговарят на техническите спецификации по чл. 169а, ал. 2, т. 2 – 5, се осъществява от консултанта по чл. 166, ал. 1 при извършване оценяването на съответствието на инвестиционните проекти и при упражняване на строителен надзор.
(2) Административният контрол при проектирането и строителството, в т. ч. при влагането на строителните продукти, които отговарят на техническите спецификации по чл. 169а, ал. 2, се осъществява от органите по чл. 220 – 223.
Чл. 169г. (1) Министърът на регионалното развитие и благоустройството упражнява контрол върху дейността на лицата за оценяване съответствието на строителните продукти и на лицата за издаване на европейски и/или български технически одобрения чрез упълномощени от него длъжностни лица, които извършват планирани и извънредни проверки за спазване на условията, при които е издадено разрешението, и за изпълнение на изискванията и процедурите, определени с наредбата по чл. 169б, ал. 3 и с наредбата, издадена на основание чл. 7 от ЗТИП.
(2) Контролът върху дейността на лицата за оценяване съответствието на строителните продукти и на лицата за издаване на европейски и/или български технически одобрения се осъществява в съответствие с чл. 14в от ЗТИП и с наредбата по чл. 169б, ал. 3.”
§ 4. Създават се чл. 176а - 176д:
“Чл. 176а. (1) След завършване на нов строеж, както и след реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуващ строеж се съставя технически паспорт в два оригинални екземпляра - по един за възложителя и за органа, издал разрешението за строеж, а в случаите, когато разрешението за строеж е издадено от орган по чл. 5, ал. 7, техническият паспорт на строежа се предава и на органа по чл. 5, ал. 5.
(2) Възложителят предоставя заверено копие от техническия паспорт на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
(3) Органите по чл. 5, ал. 5 и 7 съхраняват издадените технически паспорти и водят регистър за тях.
Чл. 176б. (1) За нови строежи техническият паспорт се съставя от лицето, упражняващо строителен надзор, или от техническия ръководител - за строежите от пета категория, а за съществуващи строежи - от лицата, извършили обследването.
(2) Възложителят заверява съставените от лицата по ал. 1 паспорти и ги предоставя на компетентните органи.
Чл. 176в. (1) Техническият паспорт на съществуващ строеж се съставя след провеждане обследване на строежа и след установяване на характеристиките му, свързани с изискванията на чл. 169, ал. 1 - 3.
(2) Обследването на строежите се извършва от консултант, получил лиценз от министъра на регионалното развитие и благоустройството по реда на наредбата по чл. 166, ал. 2, или от проектанти от различни специалности с пълна проектантска правоспособност съгласно Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.
(3) Когато обследването се извършва от консултант, в състава му задължително се включват физически лица, упражняващи технически контрол по част "Конструктивна" и включени в списък, изготвен от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, който се обнародва в “Държавен вестник”.
(4) Когато обследването се извършва от правоспособни проектанти, в състава им трябва да се включват както физически лица, упражняващи технически контрол по част "Конструктивна", така и проектанти от различни специалности с пълна проектантска правоспособност съгласно Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране за оценка на останалите характеристики на строежите по чл. 169, ал. 1 и 2.
(5) Обследването за енергийна ефективност е част от общото обследване на строежите и се извършва от физически или юридически лица, които отговарят на изискванията на чл. 18, ал. 1 и 2 от Закона за енергийната ефективност.
(6) Условията за съставяне, предоставяне, съхраняване и регистриране на техническите паспорти, както и техният обхват, структура и съдържание се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
(7) С техническия паспорт се определят сроковете за извършване на основните и текущите ремонти на строежите. Техническият паспорт съдържа данни за всички издадени сертификати на строежа, изискващи се от други нормативни актове.
Чл. 176г. (1) В техническия паспорт на съществуващ строеж се посочват всички извършвани реконструкции, основни ремонти и преустройства, съответствието на характеристиките на строежа с изискванията на действащите нормативни актове и документи и необходимите мерки за тяхното подобряване.
(2) Условията и редът за извършване обследването на строежите се определят с наредбата по чл. 176в, ал. 6.
Чл. 176д. (1) Всички строежи могат да бъдат обследвани по реда на наредбата по чл. 176в, ал. 6.
(2) На задължително обследване подлежи всеки строеж - държавна или общинска собственост, в експлоатация, с разгъната застроена площ над 1000 кв. м.
(3) Изискванията на ал. 2 могат да не се прилагат за следните строежи:
1. обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната;
2. паметници на културата - когато не се използват със стопанска цел;
3. молитвени домове на законно регистрираните вероизповедания в Република България;
4. стопански постройки и временни строежи.”
§ 5. В § 5 от Допълнителните разпоредби се създават т. 64 - 67:
“64. ”Техническият паспорт на строеж” е документ, който включва техническите характеристики на елементите на строежа, свързани с удовлетворяването на съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 - 3, инструкции за експлоатация, обслужване, обследване, поддържане и ремонт и отразява всички извършени строителни и монтажни работи след въвеждането на строежа в експлоатация.
65. “Икономически обоснован експлоатационен срок” е периодът, през който строежът трябва да бъде поддържан на необходимото ниво за изпълнение на изискванията на чл. 169, ал. 1, с отчитане на всички разходи за проектиране, строителство и експлоатация, на рисковете и последствията от аварии по време на експлоатацията и на покриващите тези рискове застраховки, на разходите за инспектиране, за текуща поддръжка, обслужване и ремонт, както и на местоположението и въздействието на околната среда върху строежа.
66. “Основно обновяване” (саниране) на строеж е комплекс от строителни и монтажни работи, свързани с удовлетворяването на съществените изисквания на чл. 169, ал. 1 и 2, които се извършват по време на експлоатацията и засягат конструктивните елементи на строежа, в т. ч. ограждащите конструкции и елементи на сгради, съоръженията, елементите на техническата инфраструктура и инсталациите (отоплителни, вентилационни, климатични, електрически, водоснабдителни и канализационни, и др.).
67. “Държави членки” са държавите – членки на Европейския съюз.”
§ 6. Â Çàêëþ÷èòåëíèòå ðàçïîðåäáè ñå ñúçäàâà § 29à:
“§ 29à. Â Çàêîíà çà òåõíè÷åñêèòå èçèñêâàíèÿ êúì ïðîäóêòèòå (îáí., ÄÂ, áð. 86 îò 1999 ã.; èçì. è äîï., áð. 63 è 93 îò 2002 ã., áð. 18 è 107 îò 2003 ã., 
áð. 45, 77, 88, 95 è 105 îò 2005 ã. è áð. 30 îò 2006 ã.) ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Â ÷ë. 5:
à) äîñåãàøíèÿò òåêñò ñòàâà àë. 1;
á) ñúçäàâà ñå àë. 2:
“(2) Çà ñòðîèòåëíèòå ïðîäóêòè ñå ñ÷èòà, ÷å ñúîòâåòñòâàò íà ñúùåñòâåíèòå èçèñêâàíèÿ êúì ñòðîåæèòå, àêî ñà ïðîåêòèðàíè è ïðîèçâåäåíè ïðè ñïàçâàíå èçèñêâàíèÿòà íà ñëåäíèòå òåõíè÷åñêè ñïåöèôèêàöèè:
1. български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, или
2. åâðîïåéñêè òåõíè÷åñêè îäîáðåíèÿ, èëè
3. ïðèçíàòè íàöèîíàëíè òåõíè÷åñêè ñïåöèôèêàöèè - êîãàòî íÿìà òåõíè÷åñêè ñïåöèôèêàöèè ïî ò. 1 è 2.”
2. Â ÷ë. 8:
à) ñúçäàâà ñå íîâà àë. 2:
“(2) Ñ íàðåäáàòà ïî ÷ë. 7 çà îöåíÿâàíå ñúîòâåòñòâèåòî íà ñòðîèòåëíèòå ïðîäóêòè ñúñ ñúùåñòâåíèòå èçèñêâàíèÿ êúì ñòðîåæèòå ñå îïðåäåëÿ ðåäúò çà èçäàâàíå íà Åâðîïåéñêè òåõíè÷åñêè îäîáðåíèÿ è çà âúâåæäàíå íà Ðúêîâîäñòâàòà çà Åâðîïåéñêè òåõíè÷åñêè îäîáðåíèÿ.”;
á) äîñåãàøíàòà àë. 2 ñòàâà àë. 3.
3. Â ÷ë. 9 àë. 2 ñå èçìåíÿ òàêà:
“(2) Ìèíèñòúðúò íà ðåãèîíàëíîòî ðàçâèòèå è áëàãîóñòðîéñòâîòî:
1. èçäàâà, îòêàçâà èçäàâàíåòî èëè îòíåìà ðàçðåøåíèÿòà çà èçâúðøâàíå íà îöåíÿâàíå ñúîòâåòñòâèåòî íà ñòðîèòåëíèòå ïðîäóêòè è çà èçäàâàíå íà Åâðîïåéñêè òåõíè÷åñêè îäîáðåíèÿ ïî ðåäà íà ãëàâà òðåòà;
2. èçâúðøâà ïðîâåðêè íà ëèöàòà ïî ò. 1 ïî ðåäà íà ÷ë. 14â.”
4. Â ÷ë. 10 ñå ñúçäàâà àë. 3:
“(3) Ëèöàòà, êîèòî êàíäèäàòñòâàò çà ïîëó÷àâàíå íà ðàçðåøåíèå çà èçäàâàíå íà Åâðîïåéñêè òåõíè÷åñêè îäîáðåíèÿ, òðÿáâà äà îòãîâàðÿò íà èçèñêâàíèÿòà íà àë. 1 è íà ñïåöèôè÷íèòå êðèòåðèè, îïðåäåëåíè ñ íàðåäáàòà ïî ÷ë. 7.”
5. Â ÷ë. 17 ñëåä äóìèòå “îöåíÿâàíå íà ñúîòâåòñòâèåòî” ñå äîáàâÿ “è çà èçäàâàíå íà Åâðîïåéñêè òåõíè÷åñêè îäîáðåíèÿ”.
6. Ñúçäàâà ñå ÷ë. 30è:
“×ë. 30è. (1) Ïðåäñåäàòåëÿò íà Äúðæàâíàòà àãåíöèÿ çà ìåòðîëîãè÷åí è òåõíè÷åñêè íàäçîð èçäàâà çàïîâåä çà âðåìåííî ïðåóñòàíîâÿâàíå èëè çà çàáðàíà íà ïóñêàíåòî íà ïàçàðà è/èëè ïóñêàíåòî â äåéñòâèå è çà èçòåãëÿíå îò ïàçàðà íà ïðîäóêòè ñ íàíåñåíà ìàðêèðîâêà çà ñúîòâåòñòâèå, êîèòî ñà ïðàâèëíî èíñòàëèðàíè, ïîääúðæàíè è ñå èçïîëçâàò ïî ïðåäíàçíà÷åíèå è çà êîèòî å äîêàçàíî, ÷å ìîãàò äà çàñòðàøàò çäðàâåòî è áåçîïàñíîñòòà íà ïîòðåáèòåëèòå è íà òðåòè ëèöà.
(2) Äúðæàâíàòà àãåíöèÿ çà ìåòðîëîãè÷åí è òåõíè÷åñêè íàäçîð íåçàáàâíî èíôîðìèðà Åâðîïåéñêàòà êîìèñèÿ çà çàïîâåäòà ïî àë. 1 è çà ïðåäïðèåòèòå ìåðêè, êàòî ïîñî÷âà ïðè÷èíèòå çà íåñúîòâåòñòâèåòî íà ïðîäóêòèòå ñ èçèñêâàíèÿòà íà òîçè çàêîí è íà àêòîâåòå ïî ïðèëàãàíåòî ìó, êîèòî â ÷àñòíîñò ìîãàò äà ñå äúëæàò íà:
1. íåèçïúëíåíèå íà ñúùåñòâåíèòå èçèñêâàíèÿ, îïðåäåëåíè â íàðåäáèòå ïî ÷ë. 7;
2. íåïðàâèëíî ïðèëàãàíå íà ñòàíäàðòèòå ïî ÷ë. 5;
3. íåäîñòàòúöè â ñòàíäàðòèòå ïî ÷ë. 5.”
7. Â § 1 îò Äîïúëíèòåëíèòå ðàçïîðåäáè ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
à) â àë. 1 ñå ñúçäàâàò ò. 2à è 2á:
“2à. "Åâðîïåéñêî òåõíè÷åñêî îäîáðåíèå" å ïîëîæèòåëíà òåõíè÷åñêà îöåíêà íà ãîäíîñòòà çà óïîòðåáà íà äàäåí ñòðîèòåëåí ïðîäóêò ïî ïðåäíàçíà÷åíèåòî ìó, êîÿòî ñå îñíîâàâà íà óäîâëåòâîðÿâàíåòî íà ñúùåñòâåíèòå èçèñêâàíèÿ êúì ñòðîåæèòå, çà êîèòî ïðîäóêòúò ñå èçïîëçâà. Åâðîïåéñêîòî òåõíè÷åñêî îäîáðåíèå ñå èçäàâà îò îðãàí - ÷ëåí íà Åâðîïåéñêàòà îðãàíèçàöèÿ çà òåõíè÷åñêè îäîáðåíèÿ.
2б. “Призната национална техническа спецификация” е национален стандарт, за който след съгласуване с държавите членки пред Европейската комисия е доказано, че произведените в съответствие с него продукти удовлетворяват съществените изисквания към строежите.”; 
б) в ал. 2:
аа) създава се т. 3а:
“3а. Европейските технически одобрения се издават от нотифицирани пред Европейската комисия лица за издаване на Европейски технически одобрения - членове на Европейската организация за технически одобрения.”;
бб) в т. 4 накрая се добавя “с изключение на разрешенията за строителни продукти”;
вв) създават се т. 4а и 4б:
“4а. Министърът на регионалното развитие и благоустройството уведомява Европейската комисия и държавите членки за издадените и отнетите разрешения за оценяване съответствието на строителните продукти, както и за издадените и отнетите разрешения за издаване на Европейски технически одобрения;
4б. Държавната агенция за метрологичен и технически надзор уведомява Европейската комисия за издадените заповеди по чл. 30и.”

Законът е приет от ХL Народно събрание на ……………………… 2006 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
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М  О  Т  И  В  И

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



Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията е изготвен в съответствие с Плана за действие за 2006 г. за изпълнение на ангажиментите, поети в процеса на преговорите за присъединяване към Европейския съюз, както и с изпълнението на някои препоръки на експертите от сектор „Строителство” към Генерална дирекция „Предприятия и индустрия” в Европейската комисия. С редакцията на съществените изисквания към строежите ще се постигне пълно уеднаквяване с текстовете на Директива 89/106/ЕЕС. С предложеното изменение ще се създаде правното основание за регулиране на строителните продукти, за които все още няма публикувани европейски спецификации, хармонизирани с Директива 89/106/ЕЕС. Ако не се направят тези изменения, след влизането в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз за значителна част от продуктите, които имат важен принос за удовлетворяване на съществените изисквания към строежите, няма да могат да се приложат на практика изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите, съответно на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИОССП), поради липсата на хармонизирани европейски стандарти. От друга страна, поради липса на национална нормативна уредба (каквато съществува във всички останали страни – членки на Европейския съюз) няма да могат да се прилагат регулаторни механизми за проверка на характеристиките на строителните продукти и те ще останат в нерегулираната област, което ще доведе до невъзможност да се гарантира съответствието на строежите със съществените изисквания.
Регламентирането на техническите спецификации е наложително, тъй като няма законово основание за въвеждане на Европейското техническо одобрение (българското техническо одобрение) като вид техническа спецификация. С предлагания нов ред ще се създаде възможност НСИОССП, приета на основание чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите, да се приведе в пълно съответствие с Директива 89/106/ЕЕС.

С предложените изменения и допълнения ще се създадат условия за съставяне на технически паспорт на нов или съществуващ строеж с цел установяване на характеристиките му, свързани с изискванията на чл. 169, ал. 1 и 2, както и за повишаване на безопасността и качеството на управление и поддържане на строежите по време на експлоатацията им.



МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Сергей Станишев)


