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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., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г., бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53, 77, 82 и 99 от 2012 г., бр. 15, 24, 27, 28, 66 и 109 от 2013 г., бр. 49, 53, 98 и 105 от 2014 г., бр. 35, 61, 62, 79 и 101 от 2015 г., бр. 15 и  51 от 2016 г., бр. 13, 63, 92, 96 и 103 от 2017 г., бр. 21, 28, 55 и 108 от 2018 г., бр. 1, 24, 25, 41, 44, 62 и 101 от 2019 г. и бр. 17, 21, 60 и 62 от 2020 г.)


§ 1. Създава се чл. 2а:
„Чл. 2а. (1) Общите правила за организацията на административното обслужване по този закон се определят с наредба, приета от Министерския съвет. 
(2) С наредбата по ал. 1 се утвърждават образци на документи за всички административни услуги, извършвани при условията и по реда на този закон.”
§ 2. В чл. 3 ал. 4 се изменя така:
„(4) Министърът на регионалното развитие и благоустройството организира поддържането на архив на одобрените устройствени планове и измененията им, архив на издадените строителни книжа и организира публикуването и поддържането в актуален вид на информацията в единния публичен регистър по устройство на територията по чл. 5а.“

§ 3. В чл. 4 ал. 4 се изменя така: 
„(4) Областният управител организира поддържането на архив на одобрените устройствени планове и измененията им, архив на издадените строителни книжа и организира публикуването и поддържането в актуален вид на информацията в единния публичен регистър по устройство на територията по 
чл. 5а.“
§ 4. В чл. 5  ал. 5 се изменя така: 
„(5) Кметът на общината организира поддържането на архив на одобрените устройствени планове и измененията им, архив на издадените строителни книжа и организира публикуването и поддържането в актуален вид на информацията в единния публичен регистър по устройство на територията по 
чл. 5а.“
§ 5. Член 5а се изменя така:
„Чл. 5а. Министърът на регионалното развитие и благоустройството създава, развива и поддържа единен публичен регистър по устройство на територията на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Условията и редът за публикуване и за поддържане в актуален вид на информацията в единния публичен регистър по устройство на територията се определят с наредба на Министерския съвет.”
§ 6. Създава се чл. 5б:
„Чл. 5б. Административните органи, организациите, предоставящи обществени услуги, лицата, осъществяващи публични функции, и органите на съдебната власт установяват служебно за нуждите на съответното производство всички обстоятелства, вписани в регистъра по чл. 5а, въз основа на съответните идентификационни данни, посочени от заявителя, молителя или жалбоподателя.”
§ 7. Създава се чл. 5в:
„Чл. 5в. (1) Административният орган, пред който е подадено заявление за издаване на индивидуален административен акт по смисъла на чл. 214, може само еднократно да изисква отстраняване на нередовности и/или представяне на допълнителни документи, за което органът уведомява писмено заявителя и предоставя подходящ срок за отстраняване на нередовностите и/или за представяне на документите. 
(2) Срокът за произнасяне на административния орган започва да тече от датата на отстраняване на нередовностите и/или представяне на допълнителните документи, като не изключва възможността органът да отправи до заявителя нови забележки, ако не са отстранени нередовностите и/или непълнотите по ал. 1 или ако в резултат на тяхното отстраняване възникнат нови нередовности и/или непълноти.”
§ 8. В чл. 39  ал. 3 се изменя така:
„(3) Промяна на предназначението на сграда или на част от сграда - обект на образованието, науката, здравеопазването или културата, както и на спортни обекти и съоръжения или на части от тях може да се извърши при условията и по реда на този закон само след писмено съгласие на съответния министър. Съгласието се предоставя служебно на главния архитект или на компетентния орган по чл. 148, ал. 3. В 7-дневен срок от постъпването на писменото заявление главният архитект или компетентният орган по чл. 148, ал. 3 го изпраща служебно на съответния министър, който е длъжен в 14-дневен срок да изрази писмено съгласие или да постанови отказ. Отказът се мотивира.”
§ 9. В чл. 56 се правят следните изменения и допълнения:
	В ал. 1 се създава т. 4:

„4. преместваеми обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната.“
	В ал. 4 се създава изречение второ: 

„Съгласуването се извършва служебно по искане на органа, компетентен да издаде разрешение за поставяне на обекти по ал. 1.“
	Създават се ал. 12 и 13:

„(12) Условията и редът за издаване на разрешението за поставяне на обектите по ал. 1, т. 4 се определят със заповед на министъра на отбраната, съответно на министъра на вътрешните работи, на председателя на Държавна агенция „Национална сигурност”, на председателя на Държавна агенция „Разузнаване” или на председателя на Държавна агенция „Технически операции”.
(13) Разрешенията за поставяне по ал. 2 се публикуват в единния публичен регистър по устройство на територията по 
чл. 5а.“
§ 10. В чл. 57 се правят следните допълнения:
1.	В ал. 5 се създава изречение второ: 
„Съгласуването се извършва служебно по искане на органа, компетентен да издаде разрешение за поставяне по ал. 1.“
2. Създава се ал. 6:
„(6) Разрешенията за поставяне по ал. 1 се публикуват в единния публичен регистър по устройство на територията по 
чл. 5а.“
§ 11. В чл. 57а, ал. 3 се създава изречение трето:
„Заповедта се публикува в единния публичен регистър по устройство на територията по чл. 5а.“
§ 12. Създава се чл. 87а:
„Чл. 87а Изграждането или реконструкцията на водопроводни и/или канализационни мрежи и съоръжения в поземлени имоти, попадащи в свлачищни райони, вписани в регистъра по чл. 95, ал. 2, се считат за геозащитни мерки и дейности и за тях се прилага редът на чл. 96, ал. 3 от ЗУТ.“
§ 13. В чл. 95, в ал. 1, 2 и 3 думите „държавните дружества за геозащита“ се заменят с „Държавното дружество за геозащита и неговите клонове“.
§ 14. В чл. 96 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 3-6 се изменят така:
„(3) В свлачищни райони, вписани в регистъра по чл. 95, ал. 2, геозащитни мерки и дейности се разрешават по реда на този закон след издаване на предварително съгласие от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Предварителното съгласие се издава по заявление на възложителя и въз основа на следните документи:
1.	документ за собственост или друг акт, удостоверяващ право на възложител върху имота;
2. скица от кадастралната карта и кадастралните регистри;
3.	актуално становище за геодинамичното състояние на свлачищния район от държавното дружество за геозащита или от неговите клонове;
4.	териториален обхват за провеждане на инженерно-геоложко и хидрогеоложко проучване, определен от държавното дружество за геозащита или от неговите клонове и съответната община, на чиято територия се намира инвестиционното намерение; 
5.	извадка от действащ подробен устройствен план (когато той не се променя) или виза за проектиране, издадена по реда на чл. 140, ал. 2, 3 и 4 от ЗУТ, ако е приложимо, или проект на подробен устройствен план за всички имоти, попадащи в определения по т. 4 териториален обхват; 
6.	административния акт за одобряване на подробен устройствен план в определения териториален обхват по т. 4 заедно с доказателства за влизането му в сила или протокол за приемане на проекта за подробен устройствен план от съответния експертен съвет;
7.	инженерно-геоложко и хидрогеоложко проучване с изследване на обща и локална устойчивост в естествено състояние, по време на строителство и в експлоатационно състояние при основно и особено (при земетръс) съчетание на натоварванията за територията в съответствие с подробен устройствен план в определения териториален обхват по т. 4, с обем и съдържание съгласно наредбата по ал. 2 и/или по Еврокод 7 и/или по Еврокод 8;
8.	протокол за приемане на инженерно-геоложкото и хидрогеоложко проучване от специализиран състав на съответния експертен съвет към органа, компетентен да одобри подробния устройствен план, с включени компетентни специалисти – инженер-геолози-хидрогеолози, строителни инженери, и представители на държавното дружество за геозащита или от неговите клонове;
9.	други необходими документи в зависимост от спецификата на строежа.
(4) Извън случаите на ал. 3, строителство на сгради и съоръжения в свлачищни райони, вписани в регистъра по чл. 95, ал. 2, се разрешава по реда на този закон след издаване на предварително съгласие от министъра на регионалното развитие и благоустройството:
	след осъществяване на геозащитните мерки и дейности, за които с инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания е доказана необходимост от извършване на геозащитни мерки и дейности, по заявление на възложителя и въз основа на следните документи:

а) документ за собственост или друг акт, удостоверяващ право на възложител върху имота;
б) разрешение за ползване на въведените в експлоатация геозащитни строежи, осигуряващи устойчивостта на територията в определения териториален обхват по ал. 3, т. 4 и гарантиращи нормално функциониране на предвиденото с подробния устройствен план застрояване в определения обхват;
в) скица от кадастралната карта и кадастралните регистри;
г) технически паспорт на изградените геозащитни строежи с вписани в него изисквания за мониторинг на свлачищната територия;
д) геотехническа експертиза/инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания с изчисления за обща и локална устойчивост, с която се доказва, че с изградените съоръжения е гарантирана устойчивостта в естествено състояние, по време на строителство и в експлоатационно състояние при съответните съчетания на натоварване на територията на определения териториален обхват по ал. 3, т. 4;
е) отчитане на положителен ефект от изградените геозащитни строежи чрез мониторинг по чл. 95, ал. 3;
ж) други необходими документи в зависимост от спецификата на строежа;
	в случаите, когато не е необходимо извършване на геозащитни мерки и дейности, доказано с изработени инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания – по заявление на възложителя и въз основа на документите по ал. 3.

(5) Актовете и документите по ал. 3, т. 2, 5, 6 и 8 и по ал. 4, т. 1, букви „б”, „в” и „г” се осигуряват служебно въз основа на съответните идентификационни данни, посочени от възложителя.
(6) В райони, за които е наложена строителна забрана със заповед по чл. 198, ал. 3, предварително съгласие по ал. 4 се издава след изпълнение на всички условия на заповедта в териториалния обхват, определен по реда на ал. 3, т. 4, и след пълната или частичната й отмяна по реда на чл. 198, ал. 3, изречение второ.”
2. Създава се ал. 7:
„(7) Предварителните съгласия по ал. 3 и 4 се издават в едномесечен срок и се вписват в разрешението за строеж.“
§ 15. В чл. 124 се правят следните изменения и допълнения:
	В ал. 1 думите „придружено от задание по чл. 125“ и запетаята пред тях се заличават.

Създава се ал. 3:
„(3) Предложенията за даване на разрешение за изработване на проект за общ устройствен план се придружават от задание по чл. 125.“
§ 16. В чл. 124б, ал. 1 накрая се добавя „и се публикуват в единния публичен регистър по устройство на територията по 
чл. 5а“.
§ 17. В чл. 125 ал. 6 и 7 се изменят така:
„(6) Кметът на общината или компетентният орган по 
чл. 124а, ал. 3, 4 и 6 в 7-дневен срок от постъпването на искането за даване на разрешение за изработване на устройствен план внася заданието по ал. 1 за защитени територии за опазване на културното наследство в Министерството на културата за съгласуване по реда на Закона за културното наследство. 
(7) Кметът на общината или компетентният орган по 
чл. 124а, ал. 3, 4 и 6 в 7-дневен срок от постъпването на искането за даване на разрешение за изработване на устройствен план внася заданието по ал. 1 в Министерството на околната среда и водите или в съответната регионална инспекция по околната среда и водите за определяне на приложимите процедури по реда на глава шеста и глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие. Министерството на околната среда и водите или съответната регионална инспекция по околната среда и водите предоставят исканата информация в 14-дневен срок от поискването. Екологичната оценка е част от устройствения план.”
§ 18. В чл. 127 се правят следните допълнения:
	В ал. 2, в основния текст, в изречение първо накрая се добавя „и експлоатационните дружества“.
	В ал. 6 се създава изречение пето:

„Решението на общинския съвет за одобряване на общия устройствен план се публикува в единния публичен регистър по устройство на територията по чл. 5а.“
	В ал. 8 накрая се добавя „и се публикува в единния публичен регистър по устройство на територията по чл. 5а“.

В ал. 10 накрая се добавя „и се публикува в единния публичен регистър по устройство на територията по чл. 5а“.
§ 19. В чл. 128 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Проектите на подробни устройствени планове се съгласуват със заинтересуваните централни и териториални администрации, а при необходимост - и със специализираните контролни органи. Съгласуването се извършва чрез:
1. издаване на необходимите актове при условията, по реда и в сроковете, определени в специален закон;
2. издаване на писмени становища и/или участие на представители на заинтересувани ведомства в заседанието на експертния съвет, когато за съгласуването не се изисква издаване на акт по т. 1; в този случай, ако в едномесечен срок от постъпване на искането за съгласуване не е представено писмено становище и на заседанието на експертния съвет не присъства представител на заинтересуваното ведомство или в 14-дневен срок след заседанието не бъде подписан протоколът на съвета, се смята, че проектът е съгласуван без забележки; отказите за съгласуване трябва да се мотивират.“
2. Създава се нова ал. 7:
„(7) Съгласуването по ал. 6, т. 1 се извършва от заинтересуваното лице по чл. 124а, ал. 5, а съгласуването по ал. 6, т. 2 се извършва служебно от кмета на общината или от компетентния орган по чл. 124а, ал. 3, 4 и 6.“
	Досегашните ал. 7-13 стават съответно ал. 8-14.
	Досегашните ал. 14 и 15 стават съответно ал. 15 и 16 и в тях думите „на чл. 127, ал. 2“ се заменят с „на ал. 6“.

§ 20. В чл. 129 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение четвърто:
„Решението на общинския съвет се публикува в единния публичен регистър по устройство на територията по чл. 5а.“
2. В ал. 2 накрая се добавя „и се публикува в единния публичен регистър по устройство на територията по чл. 5а“.
3. В ал. 4 накрая се добавя „и се публикуват в единния публичен регистър по устройство на територията по чл. 5а“.
§ 21. В чл. 134 ал. 9 се изменя така:
„(9) С изключение на случаите по ал. 2, т. 1 изменение на подробните устройствени планове за промяна на предназначението на урегулирани поземлени имоти, отредени за обекти на образованието, науката, здравеопазването или културата, както и на спортни обекти и съоръжения може да се извърши при условията и по реда на този закон само след писмено съгласие на съответния министър. Съгласието се предоставя служебно на кмета на общината или на компетентния орган по 
чл. 124а, ал. 3 и 4. В 7-дневен срок от постъпването на заявлението по чл. 135, ал. 1 кметът на общината или компетентният орган по чл. 124а, ал. 3 и 4 го изпраща служебно на съответния министър, който е длъжен в 14-дневен срок да изрази писмено съгласие или да постанови отказ. Отказът се мотивира.“
§ 22. В чл. 135, ал. 7 накрая се добавя „и се публикуват
в единния публичен регистър по устройство на територията по 
чл. 5а“.
§ 23. В чл. 141, ал. 7 се създава изречение второ:
„Съгласуването се извършва служебно по искане на главния архитект на общината.“
§ 24. Член 143 се отменя.
§ 25. В чл. 144 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Инвестиционните проекти се съгласуват и одобряват след писмено заявление на възложителя и след представяне на:
1. документи за собственост, а за сгради на жилищностроителни кооперации - и влязло в сила решение на общото събрание за приемане на проекта;
2. виза за проектиране с изходни данни и условия за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура по чл. 140а или виза за проектиране по чл. 140, ал. 3;
3. документ с предоставени изходни данни и условия за присъединяване от експлоатационните дружества към мрежите на техническата инфраструктура в случаите, когато не е поискано издаване на виза за проектиране по чл. 140а;


4. инвестиционен проект – два екземпляра на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител, като форматът на записа на електронния носител на инвестиционния проект и на документите и данните към него се определят с наредбата по 
чл. 139, ал. 5; 
5. данни за влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон;
6. оценка на съответствието на проектната документация с основните изисквания към строежа, когато е изготвена от консултант по чл. 142, ал. 6, т. 2;
7. положително становище, издадено от органите за пожарна безопасност и защита на населението, за строежите от първа, втора и трета категория;
8. данни за влязло в сила разрешително за водовземане и/или ползване и/или разрешително за заустване на отпадъчни води, издадени по реда и в случаите, предвидени в Закона за водите;
9. данни за положително становище на органите на държавния здравен контрол за инвестиционни проекти за обекти по Закона за храните и обекти с обществено предназначение по смисъла на § 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за здравето.“
2. Създават се ал. 7 и 8:
„(7) Административните актове и документите по ал. 1, т. 2, 5, 8 и 9 се предоставят служебно въз основа на съответните идентификационни данни, посочени от заявителя.
(8) За съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти се заплащат такси по Закона за държавните такси и по Закона за местните данъци и такси.“
§ 26. В чл. 147 се правят следните изменения и допълнения:
	В ал. 1 се създава т. 17:

„17. оранжерии с площ от 200 кв. м до 1000 кв. м включително, без съпътстващи производствени инсталации и без помощни (обслужващи) сгради и постройки.“
	В ал. 2 думите „ал. 1, т. 1, 4, 5 и 7“ се заменят с „ал. 1, 
т. 1, 4, 5, 7 и 17“.

В ал. 3 се създава изречение второ:
„Съгласуването се извършва служебно по искане на главния архитект на общината.“
§ 27. В чл. 148 се създава ал. 15:
„(15) Разрешенията за строеж по ал. 2 и ал. 3, т. 1 и 2 се публикуват в единния публичен регистър по устройство на територията по чл. 5а.”
§ 28. В чл. 151, ал. 1 се създава т. 17:
„17. парници с временна преносима конструкция, независимо от размера и формата, покрити с полиетилен, поливинил или друга подходяща материя, без съпътстващи производствени инсталации и без помощни (обслужващи) сгради и постройки.“
§ 29. В чл. 166  ал. 2 се изменя така:
„(2) Началникът на Дирекцията за национален строителен контрол или оправомощено от него длъжностно лице издава удостоверения за упражняване на дейностите по ал. 1, т. 1 при условия и по ред, определени с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Издадените удостоверения се публикуват в единния публичен регистър по устройство на територията по чл. 5а.“
§ 30. В чл. 176а, ал. 5 думите „и водят регистър за тях“ се заменят с „и ги публикуват в единния публичен регистър по устройство на територията по чл. 5а“.
§ 31. В чл. 177 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 се създава изречение четвърто:
„Разрешенията за ползване се публикуват в единния публичен регистър по устройство на територията по чл. 5а.“
2. В ал. 3 се създава изречение трето:
„Удостоверенията за въвеждане в експлоатация се публикуват в единния публичен регистър по устройство на територията по чл. 5а.“
3. Създава се нова ал. 4: 
„(4) За въвеждането в експлоатация на строежи и/или съоръжения с повишена опасност се изисква положително становище от органите за технически надзор. За строежите от първа, втора и трета категория становището се предоставя служебно чрез участие на органите за технически надзор в състава на комисиите съгласно наредбата по ал. 2. За строежите от четвърта и пета категория становището се предоставя от органите за технически надзор служебно на органа по ал. 3 в 5-дневен срок от получаване на искането за становище.”
§ 32. В чл. 198, ал. 3, в изречение второ след думите „се отменя“ се добавя „изцяло или частично“.
§ 33. В чл. 215, ал. 4 се правят следните изменения и допълнения:
	Изречение второ се изменя така: 

„Жалбите и протестите срещу актове, с които се одобрява подробен устройствен план или се издава разрешение за строеж на общински обект от първостепенно значение, се подават чрез органа, издал акта, в 14-дневен срок от обнародването на акта в „Държавен вестник”.”
2. Създават се изречения трето и четвърто: 
„Жалбите и протестите срещу актове, с които се одобрява подробен устройствен план за обект с национално значение и/или национален обект, се подават чрез органа, издал акта, в 14-дневен срок от обнародването на акта в „Държавен вестник”. Жалбите и протестите срещу разрешение за строеж на министъра на регионалното развитие и благоустройството или отказ за издаване се подават в 14-дневен срок от обнародването на обявление за издаване на акта в „Държавен вестник”.”
§ 34. В чл. 223, ал. 2  точка 6 се изменя така:
„6. създават и поддържат регистър на издадените наказателни постановления от кмета на общината (района) или от упълномощено от него длъжностно лице.“
§ 35. В чл. 225, ал. 1 се създава изречение второ:
„Заповедта се публикува в единния публичен регистър по устройство на територията по чл. 5а.“
§ 36. В чл. 225а, ал. 1 се създава изречение второ:
„Заповедта се публикува в единния публичен регистър по устройство на територията по чл. 5а.“
§ 37. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
	В § 3 се създава ал. 3:

„(3) За служебното съгласуване с централните и териториални администрации и със специализираните контролни органи се събират такси по съответния специален закон.“
2. В § 5:
а) в т. 43 се създава изречение второ:
„Текущ ремонт на строеж е и подобряването и поддържането в изправност на елементите на техническата инфраструктура по чл. 64, ал. 1, при които не се променят трасето и техническите характеристики.“;
б) точка 79 се изменя така:
„79. „Държавното дружество за геозащита и неговите клонове“ е „Геозащита“ ЕООД – Варна, с клонове – „Геозащита“ ЕООД – клон Плевен, и „Геозащита“ ЕООД – клон Перник.“;
в) създават се т. 84 и 85:
„84. „Оранжерия“ е съоръжение за целогодишно или сезонно отглеждане на растителни видове, с трайна конструкция, със или без съпътстващи производствени инсталации за водоснабдяване, електроснабдяване, отопление, вентилация и др.
85. „Парник“ е съоръжение за сезонно отглеждане на растителни видове, с временна преносима конструкция, покрита с полиетилен, поливинил или друга подходяща материя, без съпътстващи производствени инсталации за водоснабдяване, електроснабдяване, отопление, вентилация и др.“
§ 38. В § 50, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 25 от 2019 г.; изм., бр. 17 от 2020 г.) думите „на издадените разрешения за строеж и на въведените в експлоатация строежи“ и запетаята пред тях се заличават.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 39. (1) Започнатите производства за изработване на проекти на устройствени планове или на проекти за изменение на устройствени планове, които не са приключили до влизането в сила на този закон с издаване на акт за одобряването им, се приключват по досегашния ред.
(2) Започнати по ал. 1 са производствата, за които до влизането в сила на този закон е издадено разрешение от компетентния орган за изработването на съответния проект.
§ 40. (1) Започнатите производства по съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти и по издаване на разрешение за строеж, които не са приключили до влизането в сила на този закон, се приключват по досегашния ред.
(2) Започнати по ал. 1 са производствата, за които до влизането в сила на този закон е внесен инвестиционен проект за съгласуване и одобряване от компетентния орган и/или за издаване на разрешение за строеж. За започнато производство се смята и наличието на съгласуван от компетентния орган идеен инвестиционен проект.
§ 41. До създаването на единния публичен регистър по 
чл. 5а компетентните органи по чл. 3, 4 и 5 и ДНСК публикуват издадените актове по досегашния ред.
§ 42. Наредбите по чл. 2а и 5а се приемат в едногодишен срок от влизането в сила на този закон.
§ 43. В § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за кадастъра и имотния регистър (обн., ДВ, бр. 34 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 45 и 99 от 2002 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 39 и 105 от 
2005 г., бр. 29 и 30 от 2006 г., бр. 57 и 59 от 2007 г., бр. 36 и 91 от 2008 г., бр. 80 от 2009 г., бр. 19 и 39 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15, 66 и 109 от 2013 г., бр. 49 и 98 от 2014 г., бр. 61 и 101 от 2015 г., бр. 27 и 57 от 2016 г., бр. 58 и 103 от 2017 г., бр. 42 от 
2018 г. и бр. 41 и 44 от 2019 г.) се създава т. 1б:
„1б. „сграда“ е самостоятелен строеж на основното или на допълващото застрояване, трайно прикрепен към земята, с функционално предназначение съгласно класификатора, определен с наредбата по чл. 31;”.


Законът е приет от 44-ото Народно събрание на ……………………. 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
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МОТИВИ

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


С Решение № 704 на Министерския съвет от 2018 г. са одобрени мерки за трансформация на модела на административно обслужване, които са групирани в пет направления: за опростяване и привеждане на услугите в съответствие със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, както и с Административнопроцесуалния кодекс, Закона за администрацията и Закона за електронното управление; за заличаване на административни услуги, както и за вписване на невписани услуги в Административния регистър; за предоставяне на административни услуги като вътрешноадминистративни. 
С Решение № 546 на Министерския съвет от 2019 г. е приета Актуализираната стратегия за развитие на електронното управление (2019-2023). В приложение № 2 към стратегията е предвидена мярка за създаване на Единен публичен регистър по устройствено планиране на територията, инвестиционното проектиране и разрешаване на строителството, който да обедини регистрите, поддържани от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Дирекцията за национален строителен контрол, областните управители, общинските администрации и районните администрации в градовете с районно делене.
С Решение № 411 на Министерския съвет от 2016 г., изменено с Решение № 421 на Министерския съвет от 2019 г., е приет План за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, препятстващи нарастването на инвестициите по Проблемна област „Присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура (електричество, газ, вода), в т.ч. срокове, брой процедури и разходи“.
В изпълнение на решенията на Министерския съвет е направен анализ на действащата нормативна уредба в областта на устройство на територията, инвестиционно проектиране и строителство, като е констатирана необходимост от нормативни промени, свързани с предоставянето на административни услуги по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ). 
Законопроектът е изготвен в изпълнение на Решение 
№ 704 на Министерския съвет от 2018 г., Решение № 546 на Министерския съвет от 2019 г. и Решение № 411 на Министерския съвет от 2016 г., изменено с Решение № 421 на Министерския съвет от 2019 г., като целта му е подобряването на административното обслужване и намаляването на административната тежест за гражданите и бизнеса, както и прецизирането и усъвършенстването на процеса, свързан с предоставянето на административни услуги по реда на ЗУТ. 
В тази връзка предлаганият проект на Закон за изменение и допълнение на ЗУТ (ЗИДЗУТ) предвижда следните 
по-съществени промени:
В изпълнение на мерки за стандартизиране на изискваните документи при предоставяне на административни услуги по ЗУТ от приложение № 2 към Решение № 704 на Министерския съвет от 2018 г. с § 1 от законопроекта е създаден чл. 2а. С тази разпоредба е предвидено приемането на наредба от Министерския съвет, която да определи общите правила за организацията на административното обслужване по ЗУТ и да утвърди образци на документи за всички административни услуги, извършвани при условията и по реда на този закон. Целта е намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса, като се уеднакви броят и видът на изискващите се документи за една и съща услуга, видът и съдържанието на заявленията за предоставяне на административни услуги и осигуряването на различни възможности за подаване на заявленията за извършване на услугите и получаване на готовите документи, в съответствие с Административнопроцесуалния кодекс. 
С предложеното изменение на чл. 5а се урежда реализирането на Единен публичен регистър по устройство на територията на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, който се създава, развива и поддържа от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Предвидено е, че условията и редът за публикуване и за поддържане в актуален вид на информацията в единния публичен регистър по устройство на територията се определят с наредба на Министерския съвет.
Единният публичен регистър по устройство на територията следва да обединява в себе си всички регистри, водени от МРРБ, ДНСК, областните администрации, общинските администрации и администрациите на районите в градовете с районно делене. Към момента липсва единна практика по досегашната организация на регистрите независимо дали изискванията произтичат от правна уредба на централно или местно ниво. Част от регистрите не са дигитализирани и се водят на хартиен или електронен носител, без точен формат на данните. В администрацията не се прилага основният принцип за еднократното събиране и създаване на данни, комбиниран със задължението за служебно предоставяне по електронен път на трети страни, поради ограничения фокус върху дигитализацията и консолидацията на регистри. Последното би облекчило значително бизнеса и гражданите.
Технологичното и организационно състояние на общинските администрации затруднява воденето на достъпни дигитализирани регистри - отделните администрации не разполагат с възможности за наемане на квалифицирани специалисти, което създава пречки най-вече по отношение на междурегистровия обмен.
Всички данни в регистрите трябва да са достъпни по електронен път. Дигитализирането на регистрите в държавната администрация следва да осигури на гражданите и юридическите лица упражняване на техните законни права в електронна форма, като извършване на удостоверителни услуги от органите на власт; обмен на електронни данни и документи между различните органи на власт, както и между тях и лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги.
Дигитализацията и консолидацията на регистри и създаването на Единен публичен регистър по устройство на територията ще допринесе за прилагането на основния принцип за еднократното събиране и създаване на данни, комбиниран със задължението за служебно предоставяне по електронен път на трети страни. С помощта на регистъра ще се осигури достъп до информация и документация, необходима за извършване на съответна административна услуга, т.е. ще се създадат условия за осъществяване на вътрешни административни услуги, с което значително ще се облекчат както гражданите и бизнесът, така и самата администрация.
Предвижда се данните от регистъра да отговарят на основните принципи за производство и разпространение на данни от публичната администрация съгласно т. 4 от Методическите указания за дефиниране на структурата и съдържанието на наборите от данни за публикуване в Портала за отворени данни и тяхното актуализиране: данните да са отворени по замисъл и по подразбиране, откриваеми, достъпни, семантично оперативно съвместими и повторно използваеми.
Регистърът ще бъде интегриран с Портала за отворени данни и Портала за пространствени данни.
Регистърът ще се администрира от МРРБ, като ДНСК, областните, общинските и районните администрации ще имат компетентност за вписвания, отразяване на промени, актуализация и заличавания в регистрите за територията, за която отговарят. До регистъра ще се дадат ограничени права за ползване до отделни слоеве информация, без възможност за промени от гражданите. Администраторите на лични данни задължително ще спазват ограниченията, въведени с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО - Общ регламент относно защитата на данните.
Създаването на Единен публичен регистър по устройство на територията налага промени в разпоредбите на чл. 3, чл. 4, 
чл. 5, чл. 56, чл. 57, чл. 57а, чл. 124б, чл. 127, чл. 129, чл. 135, 
чл. 166, чл. 176а, чл. 177, чл. 223, чл. 225 и чл. 225а от ЗУТ.
С изменението на чл. 3, ал. 4, чл. 4, ал. 4 и чл. 5, ал. 5 е предвидено, че министърът на регионалното развитие и благоустройството, областният управител и кметът на общината организират поддържането на Архив на одобрените устройствени планове и измененията им, Архив на издадените строителни книжа и организират публикуването и поддържането в актуален вид на информацията в единния публичен регистър по устройство на територията по чл. 5а.
Със законопроекта са предложени изменения и допълнения, съгласно които актовете по чл.  56, чл. 57, чл. 57а, 
чл. 124б, чл. 127, чл. 129, чл. 135, чл. 148, чл. 166, чл. 176а, чл. 177, чл. 225 и чл. 225а от ЗУТ ще се публикуват в единния публичен регистър по устройство на територията по чл. 5а. 
В преходните и заключителните разпоредби е предвидена разпоредба, по силата на която до създаването на единния публичен регистър по чл. 5а компетентните органи по чл. 3, 4 и 5 и Дирекцията за национален строителен контрол ще публикуват издадените актове по досегашния ред.
Обединяването на данните за устройствено планиране на територията, инвестиционно проектиране и строителство в единния публичен регистър по чл. 5а от ЗУТ ще осигури икономичност, систематичност, бърз достъп до данни и по-добро административно обслужване. По този начин ще бъде приложен основният принцип за еднократното събиране и създаване на данни, комбиниран със задължението за служебно предоставяне по електронен път на трети страни. Служебният обмен на информация и данни между администрациите ще улесни както възложителите, така и самите администрации. Със създаването на единния регистър ще се унифицират стандартите за водене на регистър на издадените актове на различните нива, ще се създадат условия за събирането, обработката и интеграцията на информацията в единна информационна среда и ще се постигне по-високо качество на административното обслужване и намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса.
Във връзка с изложеното с § 6 от законопроекта е създадена разпоредбата на чл. 5б, която регламентира, че административните органи, организациите, предоставящи обществени услуги, лицата, осъществяващи публични функции, и органите на съдебна власт установяват служебно за нуждите на съответното производство всички обстоятелства, вписани в регистъра по чл. 5а, въз основа на съответните идентификационни данни, посочени от заявителя, молителя или жалбоподателя.
С новосъздадения чл. 5в се предвижда административният орган, пред който е подадено заявление за издаване на индивидуален административен акт по смисъла на 
чл. 214 от закона, да може да изисква само еднократно отстраняване на нередовности и/или представяне на допълнителни документи, за което  органът уведомява писмено заявителя и предоставя подходящ срок за отстраняване на нередовностите и/или за представяне на документите. Срокът за произнасяне на административния орган започва да тече от датата на отстраняване на нередовностите и/или представяне на допълнителните документи, като не изключва възможността органът да отправи до заявителя нови забележки, ако не са отстранени нередовностите и/или непълнотите или ако в резултат на тяхното отстраняване възникнат нови нередовности и/или непълноти.
В изпълнение на мярка по приложение № 1 към Решение № 704 на Министерския съвет от 2018 г. със законопроекта е предложено изменение на чл. 96 от ЗУТ. Действащият ЗУТ не съдържа изчерпателна уредба на изискванията за издаване на предварително съгласие за геозащитни мерки и дейности или строителство на сгради и съоръжения в свлачищни райони, като към момента са налице само указания на министъра на регионалното развитие и благоустройството по прилагането на нормативната уредба – писмо изх. № 03-01-7/21.01.2015 г., изменено и допълнено с писмо изх. № 03-01-7/24.02.2016 г. С предложеното изменение на чл. 96 от ЗУТ са регламентирани изчерпателно изискванията, при които може да бъде дадено съгласието, и основанията за отказ, както и особените правила в производството по издаване.
Във връзка с извършения анализ на нормативната уредба, свързан с издаването на предварителните съгласия по чл. 96 от ЗУТ, е направено изменение на чл. 198, ал. 3 от ЗУТ, като е предвидено, че заповедта за налагане на строителна забрана може да бъде отменяна и частично предвид големите територии, на които е налагана през 80-те и 90-те години на миналия век без извършени инженерно-геоложки проучвания. Създаден е и нов 
чл. 87а, с който се регламентира, че изграждането или реконструкцията на водопроводни и/или канализационни мрежи и съоръжения в поземлени имоти, попадащи в свлачищни райони, вписани в регистъра по чл. 95, ал. 2, се считат за геозащитни мерки и дейности поради обстоятелството, че с изграждането или реконструкцията на водопроводни и/или канализационни мрежи и съоръжения се отводнява свлачищната територия. Това представлява основно противосвлачищно мероприятие и се премахва една от основните причини за възникване/активизиране на свлачищните процеси. 
В изпълнение на мерките по приложение № 5 към Решение № 704 на Министерския съвет от 2018 г. със законопроекта се предлагат изменения и допълнения на разпоредбите на чл. 39, чл. 56, чл. 57, чл. 125, чл. 128, чл. 134, 
чл. 141, чл. 144, чл. 147 и чл. 177. Предложените промени са насочени към намаляване на административната и финансова тежест за гражданите и бизнеса, като са въведени процедури за служебно съгласуване и предоставяне на информация. В тази връзка в § 3 от допълнителните разпоредби на ЗУТ е създадена нова ал. 3, съгласно която за служебното съгласуване с централните и териториални администрации, и със специализираните контролни органи се събират такси по съответния специален закон.
В чл. 39, ал. 3 се предвижда, че писменото съгласие за промяна на предназначението на сграда или на част от сграда - обект на образованието, науката, здравеопазването или културата, както и на спортни обекти и съоръжения или на части от тях на съответния министър се предоставя служебно на главния архитект или на компетентния орган по чл. 148, ал. 3. Регламентиран е редът за издаването на това съгласие. Предвидено е в 7-дневен срок от постъпването на писменото заявление главният архитект или компетентният орган по чл. 148, ал. 3 да го изпраща служебно на съответния министър, който е длъжен в 14-дневен срок да изрази писмено съгласие или да постанови мотивиран отказ. 
Законопроектът съдържа предложения за промени в 
чл. 125, ал. 6 и 7, с които се цели облекчаване на административната тежест при съгласуване на заданието по 
чл. 125, ал. 1. Изменението на ал. 6 урежда служебното съгласуване на заданието по реда на Закона за културното наследство (ЗК) за защитени територии за опазване на културното наследство. Предвидено е кметът на общината или компетентният орган по чл. 124а, ал. 3, 4 и 6 в 7-дневен срок от постъпването на искането за даване на разрешение за изработване на устройствен план да внася заданието в Министерството на културата за съгласуване по реда на Закона за културното наследство. С изменението на ал. 7 се предвижда внасянето на заданието в Министерството на околната среда и водите или в съответната регионална инспекция по околната среда и водите за определяне на приложимите процедури по реда на глава шеста и глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) да се извършва служебно от кмета на общината или от компетентният орган по 
чл. 124а, ал. 3, 4 и 6.
С предложените промени в чл. 128 се регламентира редът за служебно съгласуване на проектите на подробни устройствени планове със заинтересуваните централни и териториални администрации, както и със специализираните контролни органи при необходимост, в случаите, когато за съгласуването не се изисква издаване на актове при условията, по реда и в сроковете, определени в специален закон.
С извършеното изменение на чл. 134, ал. 9 се урежда служебното предоставяне на писмено съгласие на съответния министър - в случаите на изменение на подробните устройствени планове за промяна на предназначението на урегулирани поземлени имоти, отредени за обекти на образованието, науката, здравеопазването или културата, както и на спортни обекти и съоръжения. Предвидено е в 7-дневен срок от постъпването на заявлението кметът на общината, съответно областният управител или министърът на регионалното развитие и благоустройството, да го изпраща служебно на съответния министър, който е длъжен в 14-дневен срок да изрази писмено съгласие или да постанови мотивиран отказ. 
С цел облекчаване на административната тежест при провеждане на процедурите по съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти е предвидена отмяна на разпоредбата на чл. 143 и изменение на чл. 144. С предложеното изменение на 
чл. 144 се уреждат изискванията за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, като се регламентира и служебното снабдяване с административни актове и документи, относими към това производство. Предвидено е, че при подаване на заявлението за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти възложителят предоставя само данни за наличие на следните документи: виза за проектиране с изходни данни и условия за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура по чл. 140а или виза за проектиране по чл. 140, ал. 3, влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по ЗООС, ЗБР, ЗКН или друг специален закон, влязло в сила разрешително за водовземане и/или ползване и/или разрешително за заустване на отпадъчни води, издадени по реда и в случаите, предвидени в Закона за водите, и положително становище на органите на държавния здравен контрол за инвестиционни проекти за обекти по Закона за храните и за обекти с обществено предназначение по смисъла на § 1, т. 9, от Допълнителните разпоредби на Закона за здравето. Въз основа на тези идентификационни данни компетентният орган по чл. 145, 
ал. 1 от ЗУТ се снабдява служебно с посочените административни актове и документи.
Със законопроекта се предвижда допълване на чл. 177 с нова ал. 4, която урежда служебното предоставяне на положително становище от органите за технически надзор при въвеждането в експлоатация на строежи и/или съоръжения с повишена опасност.
Посочените изменения са предложени и в съответствие с чл. 36, ал. 6 от Административнопроцесуалния кодекс, съгласно който органът, пред който е образувано административно производство, изисква от организациите, предоставящи обществени услуги, в рамките на своята компетентност да издадат и изпратят удостоверения, да изпратят документи, други доказателства или информация, от значение за производството.
С цел намаляване на административната и финансова тежест за гражданите и бизнеса с настоящия законопроект са предложени промени в чл. 147 и 151. С направеното предложение за допълване на тези разпоредби ще се установи облекчен режим за изграждането на оранжерии с площ от 200 кв. м до 1000 кв. м включително, и парници с временна преносима конструкция, независимо от размера и формата, покрити с полиетилен, поливинил или друга подходяща материя, без съпътстващите ги производствени инсталации и без помощни (обслужващи) сгради и постройки. В § 5 от Допълнителните разпоредби на закона са създадени легални дефиниции за понятията „оранжерия“ и „парник“.
Със законопроекта се извършва прецизиране на някои от текстовете, за които в хода на прилагането им е констатирано, че са неточни, непълни, неясни, водят до двусмислено тълкуване или са свързани с излишна административна тежест:
Разпоредбата на чл. 56 се прецизира, като се урежда възможността за поставяне върху поземлени имоти на преместваеми обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната. Предвидено е условията и редът за издаване на разрешението за поставяне на тези обекти да се определят със заповед на министъра на отбраната, съответно на министъра на вътрешните работи, на председателя на Държавна агенция „Национална сигурност”, на председателя на Държавна агенция „Разузнаване” или на председателя на Държавна агенция „Технически операции”.
Предлага се изменение на чл. 124, с което се въвежда изискване предложенията за даване на разрешение за изработване на проект за общ устройствен план да се придружават от задание по чл. 125.
Прецизиран е текстът на чл. 215, ал. 4, с който се регламентират сроковете за обжалване на актове, с които се одобрява подробен устройствен план или разрешение за строеж на общински обект от първостепенно значение, и актовете, с които се одобрява подробен устройствен план за обект с национално значение, както и срокът за обжалване на разрешение за строеж на министъра на регионалното развитие и благоустройството или отказа за издаване на такова.
Във връзка с предложеното изменение на чл. 225а, ал. 1 за публикуване на заповедите за премахване на незаконни строежи в единния публичен регистър по чл. 5а, е прецизиран текстът на 
чл. 223, ал. 2, т. 6, като служителите за контрол по строителството в администрацията на всяка община (район) ще създават и поддържат регистър само на издадените наказателни постановления от кмета на общината (района) или от упълномощено от него длъжностно лице.
Прецизиране е легалната дефиниция за „текущ ремонт“ по § 5, т. 43 от закона, като изрично е изяснено съдържанието на текущия ремонт за елементите на техническата инфраструктура по чл. 64, ал. 1 от ЗУТ.
В Преходните и заключителните разпоредби на законопроекта е предвидено, че наредбите по чл. 2а и чл. 5а се приемат в едногодишен срок от влизането в сила на този закон.
С Решение № 411 на Министерския съвет от 2016 г. за приемане на План за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, препятстващи нарастването на инвестициите, изменено с Решение № 421 на Министерския съвет от 2019 г., е предвидена мярка 67 да се даде легално определение на понятието „сграда“. Поради това с Преходните и заключителните разпоредби на ЗИД на ЗУТ се извършват промени в Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР). Предвижда се въвеждане на дефиниция за понятието „сграда” в § 1 от допълнителните разпоредби на ЗКИР. Съгласно чл. 23 от ЗКИР поземлените имоти, сградите и самостоятелните обекти в сгради или в съоръжения на техническата инфраструктура са недвижими имоти - обект на кадастъра. Понятието „поземлен имот” е дефинирано в чл. 24 от ЗКИР, а за „самостоятелен обект в сграда или в съоръжение на техническата инфраструктура” е дадено легално определение в 
§ 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗКИР. Липсата на легално определение на понятието „сграда” налага създаването му чрез предложените промени в ЗКИР.
В резултат на реализиране на промените в закона ще са налице опростени и приведени в съответствие със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и с Административнопроцесуалния кодекс административни услуги в областта на устройственото планиране на територията, инвестиционното проектиране и строителството, което ще доведе до намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса. Това ще подобри качеството на административно обслужване и ще повиши удовлетвореността на потребителите на административни услуги по ЗУТ.
С приемането на законопроекта ще бъдат оптимизирани следните съществуващи режими и услуги по ЗУТ:
- Разрешаване на изработването на устройствени планове и техните изменения;
- Одобряване на устройствени планове и техните изменения;
- Одобряване на инвестиционни проекти;
- Издаване на разрешения за строеж;
- Издаване на разрешение за ползване на строежи от първа, втора и трета категория;
- Издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от четвърта и пета категория;
- Регистриране на технически паспорти за строежи;
- Издаване на удостоверения за търпимост;
- Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ;



- Издаване на разрешения за поставяне на рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи по чл. 57 от ЗУТ.
Законопроектът не налага необходимостта от допълнителен финансов ресурс за неговото прилагане. 
Със законопроекта не се транспонират актове на Европейския съюз, поради което не се налага по него да бъде изготвена справка за съответствие с европейското право.





МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:


    (Бойко Борисов)
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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

№……….………………….

……………………. 2020 г.
ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

г-жа ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

На основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България изпращам Ви одобрения с Решение   .................. на Министерския съвет от 2020 г. проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията.


Приложения: 
1. Мотиви към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията.
2. Частична предварителна оценка на въздействието.
3. Справка за постъпилите предложения от обществените консултации.




МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:


    (Бойко Борисов)

