НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


									Проект!



ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ

§1.  Създават се нови алинеи 3 и 4 на член 13 със следното съдържание:
„(3) За незаконно се счита всяко строителство по смисъла на Закона за устройство на територията, извършено в защитените територии, което:
1. е извършено без съгласуване по ал.2;
2. е подлежало на преценка необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда, и е започнало без произнасяне на компетентният орган по реда чл.93 ал.5 на закона за опазване на околната среда;
3. е подлежало на оценка на въздействието върху околната среда, и е започнало без произнасяне на компетентният орган по реда на чл. 99 ал. 2 на Закона за опазване на околната среда;
4. е подлежало на оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на съответната защитена зона, и е започнало без решение на компетентният орган по реда на чл. 31 ал.7 или ал. 12 т.1 на Закона за биологичното разнообразие.
(4) Строителството по ал.3 подлежи на премахване по реда на член 225 на Закона за устройство на територията.”
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М О Т И В И

През последните години се засилиха посегателствата срещу защитените територии свързани с тяхното застрояване, при което не се спазват разпоредбите на Законите за опазване на околната среда и за биологичното разнообразие. Тясното приложно поле на обхвата на чл. 224 ал. 1 и чл. 225 ал.2 на ЗУТ не позволява тези посегателства да се считат за незаконни и позволява тяхното узаконяване, което води до значими загуби на биологично разнообразие, чувство на безнаказаност у нарушителите и недоверие към възможностите на законите в България у широката общественост. Предложените текстове възстановяват един регламент от отменения Закон за териториално и селищно устройство, която осигури ниско ниво на незаконно строителство в защитените територии до 2001 година.
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