
 
 
 
25.10.2012 г. 

 
ДО 
Президента на Република България - г-н 
Росен Плевнелиев 

 
 
 

Уважаеми господин Президент, 
  
В отговор на Ваше писмо с изх. № 92-00-805 от 25.10.2012г. относно наше искане 

за налагане на вето върху Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на 
територията (ЗИД на ЗУТ), сме длъжни да Ви уведомим за следното: 

  
Администрация на Президента правилно е преценила, че Решение от 28.09.2012г. 

на Комисията по съответствие към Конвенцията за достъп до информация, участие на 
обществеността в процеса на взимане на решения и достъп до правосъдие по въпроси 
на околната среда (Конвенцията) следва да бъде взето под сериозно внимание от 
държавните органи.  Отчетено е също, че България следва да приложи на практика в 
националното си законодателството изискванията на международния договор, като 
противното би повлякло негативни последици за страната ни. 

  
Администрация на Президента обаче неправилно е приела, че текстовете, с които 

се урежда възможността за достъп до информация и обжалване на актове по ЗУТ, не са 
обект на ЗИД, а са част от действащото законодателство.  Безспорен факт е, че 
законодателната рамка, приета през 2001 не отговаря на изискванията на Конвенцията 
и поради което и се стигна до произнасянето на Комитета.  Но обществените 
отношения, свързани с визираната в Решението материя, са намерели приложение и в 
ЗИД на ЗУТ.  Чрез него допълнително са ограничени правата и свободите на 
българските граждани и се прави последващо нарушение на Конвенцията.  В този 
смисъл, вместо да станем свидетели на съобразяване на националното законодателство 
с международните актове, по които България е страна, се върви в обратна посока.   

  
Поради това си позволяваме да насочим Вашето внимание към следните 

параграфи от ЗИД на ЗУТ, които считаме, че противоречат на Конвенцията: 
  
§ 51 създаващ чл. 124а и чл.124б и по специално ал 4 от нов чл 124б, създаващ 
необжаваемост на актове на изпълнителната власт. 
§ 53 касаещ чл. 127, създаващ реда за обсъждане и обжалване на проектите за 
Общи устройствени планове. 
§ 54 касаещ чл 128 относно реда за уведомяване и оспорване на Подробни 
устройствени планове (ПУП). 
§ 57 касаещ чл. 131, описващ кръга от заинтересованите лица при спорове 
относно ПУП. 
§ 75 касаещ чл. 156 относно процедурите и реда за оспорване на Разрешения за 
строеж.  
§ 101 касаещ чл. 216 относно оспорване решенията на регионалната дирекция за 
национален строителен контрол. 
§ 103 касаещ чл. 218 свързан с реда за оспорване на ПУП. 



 
 

§ 108 касаещ чл. 224, регулиращ процедурите за спиране на строителство, където 
е пропуснато основание свързано с опазване на околната среда. 
§ 120 касаещ §4 от допълните разпоредби на ЗУТ, касаещ процедури по 
информиране на заинтересованите лица. 
  
Считаме, че връщането на ЗИД на ЗУТ няма да се яви законодателна инициатива, 

доколкото изброените по-горе текстове по съществото си нарушават Конвенцията и 
неминуемо следва да бъдат преразгледани. Допускането им в действие може да счете за 
опит за заблуждение на гражданите относно техните права и би увеличило правната 
несигурност. Обнародването на закона в този му вид ще стане предпоставка за редица 
спорове и дела затрудняващи работата на изпълнителната и съдебна власт.  

Ние разбираме, че законодателната власт е била затруднена да отчете решението 
на Конвенцията в своята работа, вследствие неинформиране за него от страна на 
изпълнителната власт, но обнародването на ЗИД на ЗУТ със съдържание, нарушаващо 
разпоредбите на Конвенцията, а в този смисъл и на Конституцията, ще бъда изцяло за 
сметка на нарушаване правата на гражданите на България. 

С настоящото писмо отново се обръщаме към Вас с искане да упражните 
правомощията си по чл. 101 ал.1 от Конституцията и да защитите правата на 
българските граждани, връщайки за ново обсъждане приетия на 12 октомври от 
Народното събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на 
територията. 

 
С уважение,  
  / Тома Белев - Председател на УС на "Зелени Балкани"/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В Коалицията „За да остане природа в България” членуват Асоциация на парковете в 
България, Българската асоциация за алтернативен туризъм, Българското дружество за 
защита на птиците, Българското дружество по фитоценология – 2001, Българска 
федерация по катерене и алпинизъм, Българска федерация по спелеология, Българската 
фондация “Биоразнообразие”, Екологично сдружение „За Земята”, Информационния и 
учебен център по екология, Народно читалище „Бъдеще Сега”, Сдружение “Агролинк”, 
Сдружение „Байкария”, Сдружение „Белият бряг”, Сдружение за дива природа – БАЛКАНИ, 
Сдружение „Природа назаем”, СНЦ “Зелени Балкани”, Сдружение „Природен Фонд”, клуб 
UNECO към Студентски съвет на СУ „Св. Кл. Охридски”, Софийско гражданско сдружение 
„Щастливеца”, гражданска група „Да спасим Иракли”, „Граждани за Рила” и WWF 
Дунавско–Карпатска програма България. Коалицията е подкрепена от още над 50 
организации, групи и инициативи. 
 


