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До 
Министъра на Регионалното развитие и 
благоустройството 
 
 

З А П И Т В А Н Е  
относно тълкуване и прилагане на чл. 133, ал. 
7 и ал. 8 ЗУТ, във връзка с чл. 127, ал. 1 и ал. 3 
ЗУТ,  чл. 18, ал. 8 и чл. 23, ал. 5 от Наредба № 
8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на 
устройствените планове 
 
от общинските съветници от ППГОС 
„Демократична България – Обединение“ при 
Общински съвет гр.Пловдив: Веселина 
Александрова, Добромира Костова, Веселка 
Христамян и Владимир Славенски, 
чрез председателя Веселина Александрова 
 
тел. : 0886703676 
ел. поща: plovdiv@demokrati.bg 
 
правно основание: чл. 3, ал. 1 и  § 30 от ЗР на 
ЗУТ и § 9 от ПЗР на Наредба № 8 за обема и 
съдържанието на устройствените схеми и 
планове 
 

относно: тълкуване и прилагане на ЗУТ, при върнат от РИОСВ - Пловдив за 
съществена преработка доклад за екологична оценка на проекта на изменение на 
Общия устройствен план на Община Пловдив и необходимост от указания за 
процедиране от Общинските власти, които към момента допускат процедури за 
разрешаване изработването на изменения на подробни устройствени планове, по реда 
на чл. 133, ал. 7 и ал. 8 ЗУТ. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, 
От името на общинските съветници от Демократична България - гр. Пловдив, се 

обръщам към Вас, с искане да ни бъдат предоставени указания по тълкуване и прилагане на 
Закона за устройство на територията (ЗУТ), с оглед възникналата в Община Пловдив 
фактическа и правна обстановка, а именно:  

1. С Решение на Екологичен експертен съвет на РИОСВ - гр. Пловдив от 11.03.2022г., е 
върнат за допълване и преработване докладът за екологична оценка на проекта за 
изменение на Общия устройствен план на Община Пловдив; 
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2. На основание чл. 133, ал. 7 и ал. 8 ЗУТ и заради взето предходно решение на 
Общинския експертен съвет на устройство на територията (по протокол № 
32/01.10.2021г. на ОЕСУТ), в хода на процедурата по изменение на ОУП на Община 
Пловдив, пред общинските съветници се представят десетки проекти за решения, за 
разрешаване на градоустройствени процедури за изменения на действащи подробни 
устройствени планове, чиито параметри допускаме, че няма да бъдат съобразени с 
изискуемите промени по доклада за екологична оценка.  

3. В така описаната ситуация, с процедирането на посочените по-горе устройствени 
планове, Община Пловдив е възможно да застраши и/или наруши както обществения 
интерес, така и частните интереси на предприемачите, тъй като се процедира без да се 
знае какви ще са окончателните екологични параметри и изисквания, към изменението 
на ОУП, които са от значение за устройствените параметри по конкретните подробни 
устройствени планове. 
 
Нашата позиция е следната: 
Съгласно чл. 1, ал. 1 от ЗУТ: „Територията на Република България е национално 

богатство. Нейното устройство гарантира устойчиво развитие и благоприятни условия за 
живеене, труд и отдих на населението“. Тази цел на Закона е конкретизирана в чл. 3, ал. 1, т. 
1 и т. 5 от Наредба № 8.  

Екологичната оценка е част от Общия устройствен план. Съгласно чл. 127, ал. 1 и ал. 2 
от ЗУТ, общественото обсъждане се съвместява и е част от процедурата за провеждане 
на консултации по екологичната оценка и/или оценката за съвместимост, които 
възложителят на проекта организира и провежда по Закона за опазване на околната среда 
и/или Закона за биологичното разнообразие, като съществува задължение за съгласуване на 
проектите със специализираните администрации и контролни органи. По силата на чл. 18, 
ал. 2 и ал. 8 от Наредба № 8, съответно - чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 23 от Наредба № 8, 
Екологичната оценка е част от предварителния проект на Общия устройствен план и по 
правило, заедно със становищата от обществените обсъждания, следва да е налице преди 
вземане на съответното решение на Общинския експертен съвет по устройство на 
територията. Това тълкуване съответства на систематичното място на правната уредба 
относно решенията на общинските експертни съвети. 

С нормата на чл. 133, ал. 7 ЗУТ, по неясен и противоречив начин се позволява на 
Общините да допускат градоустройствени процедури по изменение на ПУП, в процеса на 
изработване на нов общ устройствен план или на изменение на действащ общ устройствен 
план, като условието е да е налице: „разглеждане на проекта от експертен съвет“. 

Като се имат предвид целите и принципите на ЗУТ, ние считаме, че тълкуването на 
разпоредбата следва да е в смисъл, че при връщане на екологичната оценка за преработка, то 
не е налице разгледан надлежен проект за изменение на ОУП, тъй като няма да е спазено 
нормативното условие за наличие на съвместим предварителен проект и екологична оценка, 
които по силата на цитираните по-горе норми на ЗУТ и Наредба № 8, са едно единно и 
смислово цяло и само заедно представляват условие за разглеждане на проекта от общински 
експертен съвет за устройство на територията. В тази ситуация, при върнат за преработка 
доклад за екологична оценка на проекта за изменение на ОУП на община, Общинските 
власти не могат да се позоват и да ползват чл. 133, ал. 7 и ал. 8 ЗУТ, за да допускат 
градоустройствени процедури, докато не е налице надлежна екологична оценка на 
изменението на ОУП.  

Посоченото наше тълкуване почива и на общите правила и логика на 
Административния процес, а именно: 
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По силата на чл. 27, ал. 2, т. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), при 
наличие на въпрос от компетентността на друг орган (в случая РИОСВ - Пловдив), не могат 
да бъдат издавани обусловените административни актове, каквито са разрешенията по чл. 
133, ал. 8 ЗУТ - за изработването на нови и изменения на действащи ПУП, в хода на 
изменението на ОУП.  

Според нас, законосъобразното тълкуване и процедура включва следната 
последователност от правни и фактически действия:  
 допълване и коригиране на доклада на екологичната оценка, съобразно законовите 

изисквания, съответно приемане на надлежна екологична оценка; 
 възобновяване на производството пред Общинския експертен съвет по устройство на 

територията и вземане на ново решение, съобразено с допълнената и поправена 
екологична оценка; 

 след разглеждане от експертния съвет на надлежния и съвместим с екологичната оценка 
проект за изменение на ОУП, може да се пристъпи към използване на механизмите на 
чл. 133, ал. 7 и ал. 8 ЗУТ.  

По този начин, не би имало противоречие между обществения интерес и частните 
интереси, като ще се спази целта и духа на ЗУТ. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, 
Предвид гореизложеното, моля, на основание чл. 3, ал. 1 ЗУТ, § 30 от ЗР на ЗУТ и § 9 

от ПЗР на Наредба № 8, да ни бъдат предоставени надлежни указания за законосъобразното 
тълкуване и прилагане на чл. 133, ал. 7 и ал. 8 ЗУТ, при наличие на върнат за допълване и 
поправяне доклад за екологична оценка на изменението на ОУП на Община Пловдив. 

Моля, в частност да дадете указания и тълкуване по следните въпроси: 
1. Следва ли да бъде взето ново решение на общинския експертен съвет по устройство на 

територията, след като бъдат отстранени непълнотите и пропуските в доклада за 
екологична оценка на изменението на ОУП?   

2. Допустимо ли е разрешаване изработването на нови или изменение на действащи ПУП, 
по реда на чл. 133, ал. 7 и ал. 8 ЗУТ, когато докладът за екологична оценка на 
изменението на ОУП е върнат от компетентния орган, за допълване и поправяне? 

3. Счита ли се за надлежно основание за процедиране по реда на чл. 133, ал. 7 и ал. 8 ЗУТ, 
„разглеждането на проекта от експертен съвет“, което разглеждане не включва 
законосъобразна, точна и пълна екологична оценка на изменението на ОУП? 

 
Приложения: 
- Решение на РИОСВ - Пловдив; 
- Решение на ОЕСУТ Пловдив 

 
06.04.2022г.      С уважение:  
гр. Пловдив       
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