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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., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 
от 2008 г. и бр. 6, 17 и 19 от 2009 г.)




§ 1. В чл. 115, ал. 6 се създава изречение четвърто:  
„Информация се предоставя и на заинтересувани лица, получили разрешение по чл. 124, ал. 3.”
§ 2. В чл. 124, ал. 3 след думите „заинтересувани лица” се поставя запетая и се добавя „в това число и лица, получили концесия за дейности в определени територии”. 
§ 3. В чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „к” думите „мини, рудници и кариери, в т. ч. и ликвидацията им” се заличават.
§ 4. В чл. 193, ал. 3 след думата „нецелесъобразно” се добавя „както и за земеделска земя по чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи”. 



ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 5. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”. 


Законът е приет от ХL Народно събрание на ……………………… 2009 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.




ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО  СЪБРАНИЕ:

(Георги Пирински)
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МОТИВИ

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


Предлаганият проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ЗУТ) цели да облекчи и доразвие процедурите по ЗУТ по отношение на спецификата на минното производство с всички принадлежащи му строителни подобекти, динамиката на развитие на минните работи, временния характер на някои подобекти (от няколко месеца до няколко години), както и необходимостта от спешно изграждане на някои подобекти – резултат от непредвидени обстоятелства, в които прилагането на ЗУТ в много случаи се оказва почти невъзможно. Реален израз на проблемите, произтичащи от прилагането му в минното строителство, са:
1. Процедурите по разрешителния режим на предвиденото строителство в полето на рудника водят до забавяне изграждането на някои подобекти спрямо действителната необходимост от изграждането им по време (разрешителният режим е тежка процедура с продължително времетраене).
2. Вече изградените подобекти се въвеждат в експлоатация също с известно закъснение, продиктувано от подготовката и назначаването на държавни приемателни комисии (изисква се близо месец за подготовка на цялостната документация за внасяне с искане за назначаване на ДПК и отделно се изчаква назначаването на комисията).
3. Процедурите по отчужденията и смяната на предназначението на земята изискват продължително времетраене до достигането на документ за собственост или право на прокарване.
4. В минното строителство се ползват много капиталоемки материали, които имат висок потенциал за ползване. Имайки предвид Закона за техническите изисквания към продуктите и изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, тяхната повторна (многократна) употреба на практика става невъзможна. Икономически неизгодно е строителството в минните изработки да се извършва само с нови материали, чиято стойност е от два до три пъти по-висока. Такива материали са стоманорешетъчни стълбове за електропроводи, проводници, изолатори, жп релси, стоманобетонни фундаменти за стълбове и други.
Това са само няколко от принципните постановки, при които прилагането на ЗУТ определено създава сериозни проблеми на минното производство. За преодоляване на тези противоречия между естеството на минното производство и ЗУТ (предназначен и съобразен изключително с гражданското строителство в регулирани територии) е настоящото предложение за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията.





МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Сергей Станишев)
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