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Предложение за законодателни промени в Закона за устройство на територията 

във връзка с изпълнението на решение от 28.09.2012 г. на Комитета по прилагане на Орхуската 
конвенция за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на взимане на решения и 

достъп до правосъдие по въпроси на околната среда по дело ACCC/C/2011/581, с което се изисква 
България да предприеме законодателни мерки с цел гарантиране, че заинтересованата общественост 

ще получи право да търси съдебна защита срещу актове по ЗУТ, които нарушават екологичното 
законодателство: 

 

1. В чл. 131, ал. 2 се добавя точка 6: 

6. заинтересованата общественост по смисъла на § 1, т. 25 от допълнителните 
разпоредби на ЗООС.." 

 

2. В чл. 149 ал.2 се създава нова т.4 със следното съдържание: 

4. заинтересованата общественост по смисъла на § 1, т. 25 от допълнителните 
разпоредби на ЗООС” 

 

3. В чл. 215 се отменя ал. 6. : 

(6) (Нова - ДВ, бр. 87 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) Не 
подлежат на обжалване общите устройствени планове, както и техните изменения. 

 

                                                           
1 http://forthenature.org/documents/893 
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4. Създава се ал. 8 (нова) в чл. 215 от ЗУТ със следната редакция: 

„(8) При обжалване на индивидуалните административни актове за одобряването на 
общите и подробни устройствени планове и инвестиционни проекти, както и за издаването 
на разрешения за строеж, към кръга на заинтересованите лица по този закон се включват и 
представителите на заинтересованата общественост по смисъла на чл. 2, т. 5 от 
Конвенцията за достъпа до информация, участие на обществеността в процеса по вземане 
на решения и достъп до правосъдие по екологични въпроси, когато тези актове са издадени: 

 

1. без влезли в сила административни актове по Закона за опазване на околната среда, 
Закона за биологичното разнообразие или друг специален закон, явяващи се необходимо 
условие за одобряване на планове и инвестиционни предложения, както и за издаването на 
разрешения за строеж; 
 

2. в нарушение на изискванията, мерките и условията на влезли в сила административни 
актове по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие или 
друг специален закон, явяващи се необходимо условие за одобряване на планове и 
инвестиционни предложения, както и за издаването на разрешения за строеж; 

 

3. след изменение на параметрите на плановете и инвестиционните проекти, заявени 
пред компетентните органи в процедурите за издаване на административни актове по 
Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие или друг 
специален закон, явяващи се необходимо условие за одобряване на планове и инвестиционни 
предложения, както и за издаването на разрешения за строеж; 
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