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

4 3 - т о Н А Р О Д Н О  С Ъ Б Р А Н И Е  

Проект! 
 

Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията 

Обн. - ДВ, бр. 1 от 02.01.2001 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 04.03.2003 г.; бр. 65 от 
22.07.2003 г.; бр. 107 от 09.12.2003 г.; изм., бр. 36 от 30.04.2004 г.; изм. и доп., бр. 65 от 
27.07.2004 г.; изм., бр. 28 от 01.04.2005 г.; в сила от 01.04.2005 г.; изм. и доп., бр. 76 от 
20.09.2005 г.; бр. 77 от 27.09.2005 г.; изм., бр. 88 от 04.11.2005 г.; бр. 94 от 25.11.2005 г.; в 
сила от 25.11.2005 г.; бр. 95 от 29.11.2005 г.; в сила от 01.03.2006 г.; изм. и доп., бр. 103 от 
23.12.2005 г.; изм., бр. 105 от 29.12.2005 г.; в сила от 01.01.2006 г.; бр. 29 от 07.04.2006 г.; бр. 
30 от 11.04.2006 г.; в сила от 12.07.2006 г.; бр. 34 от 25.04.2006 г.; в сила от 01.01.2008 г.; бр. 
37 от 05.05.2006 г.; в сила от 01.07.2006 г.; изм. и доп., бр. 65 от 11.08.2006 г.; в сила от 
11.08.2006 г.; изм. и доп., бр. 76 от 15.09.2006 г.; в сила от 01.01.2007 г.; изм. и доп., бр. 79 от 
29.09.2006 г.;изм., бр. 82 от 10.10.2006 г.; изм. и доп.,бр. 106 от 27.12.2006 г., в сила от 
28.01.2007 г.; изм. и доп.,бр. 108 от 29.12.2006 г. в сила от 01.01.2007 г.; изм. и доп., бр. 41 от 
22.05.2007 г.; изм. и доп., бр. 61 от 27.07.2007 г., в сила от 27.07.2007 г.; изм. и доп., бр. 33 от 
28.03.2008 г.; доп., бр. 43 от 29.04.2008 г.; изм., бр. 54 от 13.06.2008 г.; изм., бр. 69 от 
05.08.2008 г.; доп., бр. 98 от 14.11.2008 г., в сила от 14.11.2008 г.; изм., бр. 102 от 28.11.2008 
г.; изм. и доп., бр. 6 от 23.01.2009 г., в сила от 01.05.2009 г.; изм. и доп., бр. 17 от 06.03.2009 
г.; изм. и доп., бр. 19 от 13.03.2009 г., в сила от 10.04.2009 г.; изм., бр. 80 от 09.10.2009 г.; 
изм., бр. 92 от 20.11.2009 г., в сила от 20.11.2009 г.; изм., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 
25.12.2009 г.; изм. и доп., бр. 15 от 23.02.2010 г., в сила от 23.02.2010 г.; доп., бр. 41 от 
01.06.2010 г.; изм. и доп., бр. 50 от 02.07.2010 г.; изм. и доп., бр. 54 от 16.07.2010 г., в сила от 
16.07.2010 г.; изм. и доп., бр. 87 от 05.11.2010 г.; доп., бр. 19 от 08.03.2011 г., в сила от 
09.04.2011 г.; доп., бр. 35 от 03.05.2011 г., в сила от 03.05.2011 г.; изм. и доп., бр. 54 от 
15.07.2011 г.; изм. и доп., бр. 80 от 14.10.2011 г., в сила от 14.10.2011 г.; доп., бр. 29 от 
10.04.2012 г., в сила от 10.04.2012 г.; доп., бр. 32 от 24.04.2012 г., в сила от 24.04.2012 г.; изм., 
бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 01.07.2012 г.; изм. и доп., бр. 45 от 15.06.2012 г., в сила от 
01.09.2012 г. ; доп., бр. 47 от 22.06.2012 г.; изм. и доп., бр. 53 от 13.07.2012 г., в сила от 
13.07.2012 г.; изм., бр. 77 от 09.10.2012 г., в сила от 09.10.2012 г.; изм., и доп., бр. 82 от 
26.10.2012 г., в сила от 26.11.2012 г.; изм., бр. 99 от 14.12.2012 г., в сила от 14.12.2012 г.; изм., 
бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм., бр. 24 от 12.03.2013 г., в сила от 
12.03.2013 г.; доп., бр. 27 от 15.03.2013 г.; изм. и доп., бр. 28 от 19.03.2013 г.; изм. и доп., бр. 
66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г.; изм., бр. 109 от 20.12.2013 г.; изм. и доп., бр. 49 от 
13.06.2014 г.; изм. и доп., бр. 53 от 27.06.2014 г.; изм. и доп., бр. 98 от 28.11.2014 г., в сила от 
28.11.2014 г.; изм., бр. 105 от 19.12.2014 г.; изм., бр. 35 от 15.05.2015 г., в сила от 15.05.2015 г. 

 

 

§ 1. В чл. 79 досегашният текст става ал. 1 и се създава нова ал. 2 със следното 
съдържание: 

Ал.2: „При извършване на текущ и/или основен ремонт на уличната мрежа, 
задължително се изграждат предвидените в устройствените планове тротоари и 
велоалеи и/или друга инфраструктура за велосипедно движение, когато последните  
липсват и видът  на извършвания ремонт позволява това.” 
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§ 2. Създава се преходна разпоредба със следното съдържание: 

„Разпоредбата на чл.79, ал. 2 се прилага и по  започналите процедури по 
проектиране и издаване на строителни книжа за ремонт на уличната мрежа, за които 
все още не е издадено разрешение за строеж”.  

 

 
  София, 11. 06. 2015 г.    Вносители: 
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М О Т И В И 

към законопроекта за изменение и допълнение  
на Закона за устройство на територията 

 

                В устройствените планове на  урбанизираните територии и особено в 

големите градове,  все по-често като приоритет се залага изграждането на велоалеи и/или 

друга инфраструктура за велосипедно движение, с оглед облекчаване на трафика, 

облекчаване проблема с паркирането в централната градска част и подобряване на 

екологичната среда. Изграждането на тротоари също е приоритет, с оглед насърчаване 

ползването на градския транспорт. 

 

Макар в действащата уредба на ЗУТ и в  НАРЕДБА № 2 от 29.06.2004 г. за планиране 

и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии да 

присъстват разписани процедури по изграждане на велоалеи и/или друга инфраструктура  за 

велосипедно движение, липсват срокове за реализирането им, независимо от включването им 

в устройствените планове на съответната територия. 

 

Предвид гореизложеното, считаме за целесъобразно, съответните местни 

администрации да бъдат задължени чрез съответните промени в ЗУТ, при извършване на 

ремонт и рехабилитация на съществуващи пътни артерии, за които е предвидено 

изграждането на тротоари и велоалеи и/или друга инфраструктура за велосипедно движение, 

същата да бъде реализирана едновременно с извършването на ремонтните дейности. Това, от 

една страна, ще стимулира местните администрации да извършват комплексни ремонти и 

рехабилитации на уличната мрежа, а не да се действа „на парче”. Което пък, от своя страна, 

ще окаже положителен дългосрочен финансов ефект, тъй като няма да се налага последващ 

ремонт или инвестиционни дейности, само за изграждане на заложените в устройствените 

планове велоалеи и/или друга инфраструктура за велосипедно движение и нови разходи за 

това. 

 

   

 

  София, 11. 06. 2015 г.   ВНОСИТЕЛИ: 


