Проект:

КБ 11-31-1/06.10.2011 г. „Усъвършенстване на
инвестиционната политика в Република България чрез
по-добро регулиране на инвестиционния процес и чрез
развитие на електронното управление” по Оперативна
програма „Административен капацитет”
За изпълнение на дейност 2 „Намаляване на
административната тежест в устройственото планиране
и в реализацията на инвестиционните проекти”
Договор № МС-140/08.12.2014 г.

Договор
Етап/Дейност/Задача

Етап 1 - Аналитичен доклад за установяване и
систематизиране на явните и скрити регулаторни
режими в инвестиционния процес и за мотивиране
на необходимостта от тяхното облекчаване или
отменяне с приложен актуален списък на законите и
на съдържащите се в тях регулаторни режими
Обединение „За намаляване на административната
тежест” (ДЗЗД)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Адрес и тел. за връзка:

гр. София, ул. „Зайчар“, № 163а, ет. 5

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Администрацията на Министерски съвет

Начало на изпълнение:

08.12.2014 г.

Срок за предаване:

08.06.2015 г.

АНАЛИТИЧЕН ДОКЛАД
за установяване и систематизиране на
явните и скрити регулаторни режими в инвестиционния процес
и за мотивиране на необходимостта от тяхното
облекчаване или отменяне

София, 2015 г.

Дейност 2 „Намаляване на административната тежест в устройственото планиране и в реализацията на
инвестиционните проекти” по проект КБ 11-31-1/06.10.2011 г. „Усъвършенстване на инвестиционната политика в
Република България чрез по-добро регулиране на инвестиционния процес и чрез развитие на електронното
управление“.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
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СЪДЪРЖАНИЕ
ВЪВЕДЕНИЕ
I.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ИЗВЪРШЕНИЯ АНАЛИЗ
1.1. Относими актове на Европейския съюз /ЕС/
1.2. Актове на други международни организации и институции
1.3. Национални актове
1.4. Основни задачи на настоящия аналитичен доклад
1.5. Подход за законодателни промени с оглед постигане целите на проекта
1.5.1. Подход за законодателни промени с оглед осигуряване на
предпоставки за съкращаване продължителността на инвестиционния
процес по отношение на общото необходимо време за неговото
администриране
1.5.2. Подход за законодателни промени с оглед осигуряване на облекчаване
на регулирането на инвестиционния процес без да се намалява нивото
на защита на публичния интерес, на правата на гражданите, както и на
опазването на околната среда, човешкото здраве и природните ресурси
– в случаите, когато това е приложимо
1.5.3. Подход за законодателни промени с оглед осигуряване на регулиране,
което не е по-утежнено от съответстващо регулиране, уредено в
правото на ЕС – в случаите, когато това е приложимо
1.5.4. Подход за законодателни промени с оглед осигуряване по правилен
начин отразяването в законопроектите на резултатите от общественото
им обсъждане и от оценката на въздействието на законопроектите
1.5.5. Подход за законодателни промени с оглед осигуряване на законови
предпоставки за осъществяване на регулаторните режими в
инвестиционния процес като електронни услуги

ІІ. УСТАНОВЯВАНЕ И СИСТЕМАТИЗИРАНЕ НА ЯВНИТЕ И СКРИТИ
РЕГУЛАТОРНИ РЕЖИМИ В ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС И ЗА МОТИВИРАНЕ НА
НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ТЯХНОТО ОБЛЕКЧАВАНЕ ИЛИ ОТМЕНЯНЕ С
ПРИЛОЖЕН СПИСЪК НА ЗАКОНИТЕ И НА СЪДЪРЖАЩИТЕ СЕ В ТЯХ
РЕГУЛАТОРНИ РЕЖИМИ
2.1. Изходни условия
2.2. Представяне на ЗОАРАКСД
2.3. Класификация на режимите съгласно техническите спецификации на
Възложителя
ІІІ. ПРИЛОЖЕНИЯ
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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ И АКРОНИМИ
ЕС

Европейски съюз

ЕК, Комисията

Европейска комисия

СБ

Световна банка

ОИСР

Организация за икономическо сътрудничество и развитие

МС

Министерски съвет (на Република България)

КРБ

Конституцията на Република България

ДНСК

Дирекция за национален строителен контрол

Проект КБ
1/06.10.2011
(Проекта)

11-31- Проект
КБ
11-31-1/06.10.2011
г.
„Усъвършенстване
на
г. инвестиционната политика в Република България чрез по-добро
регулиране на инвестиционния процес и чрез развитие на
електронното управление”

Възложител

Администрацията на Министерския съвет

Изпълнител

Обединение „За намаляване на административната тежест” (ДЗЗД)

ОВ

Оценка на въздействието

ОВЗ

Оценка на въздействието на законодателството

ИЗТОЧНИЦИ НА ПУБЛИЧНО ДОСТЪПНА ИНФОРМАЦИЯ
http://ec.europa.eu/smart-regulation/index_bg.htm - уебсайт на ЕК, раздел за интелигентно
регулиране
http://ec.europa.eu/smartregulation/impact/planned_ia/consultation_2014/contributions/index_e
n.htm;http://ec.europa.eu/smartregulation/impact/consultation_2014/contributions/index_en.htm – становища в обществени
консултации на ЕК, проведени в периода 18 юни – 30 септември 2014 г. относно
преразглеждането на насоките за оценка на въздействието
http://www1.government.bg/ras/regimes/index.html?menuTab=9&regTabs=3&ro=13&prjReg
=82&roName=%CC%E8%ED%E8%F1%F2%FA%F0%20%ED%E0%20%EE%EA%EE%EB
%ED%E0%F2%E0%20%F1%F0%E5%E4%E0%20%E8%20%E2%EE%E4%E8%F2%E5 –
административен регистър на администрацията на МС
http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegisterPermits.aspx - публичен регистър на
разрешенията за ползване, издадени от ДНСК
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ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящият доклад е изготвен в изпълнение на чл. 1, ал. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 3,
ал. 2 от Договор № МС-140/08.12.2014 г. /наричан по-нататък само „Договор/а“ или
„Договор/а за изпълнение“, с който е възложено изпълнението на дейност 2 „Намаляване
на административната тежест в устройственото планиране и в реализацията на
инвестиционните проекти” по проект КБ 11-31-1/06.10.2011 г. „Усъвършенстване на
инвестиционната политика в Република България чрез по-добро регулиране на
инвестиционния процес и чрез развитие на електронното управление”, който се
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен
капацитет 2007-2013“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд. Изпълнител на договора е Обединение „За намаляване на административната
тежест” - гражданско дружество по ЗЗД.
Като първи етап на подлежащите на изпълнение дейности съгласно предмета на
договора е определено извършването на Проучване за установяване на нормативната
уредба за административно регулиране на инвестиционния процес (устройственото
планиране, инвестиционното проектиране и строителството) и анализ за
установяване и систематизиране на регулаторните режими, чрез които се
осъществява административното регулиране на инвестиционния процес, в т.ч. на
лицензионните,
регистрационните,
разрешителните,
удостоверителните
и
уведомителните режими, вкл. на скритите регулаторни режими (нормативните
изисквания, имащи характеристиките и правните последици на регулаторните режими).
В резултат на изпълнението на дейностите по чл. 1, ал. 1 , т. 1 и в съответствие с чл. 2,
ал. 1, т. 1 и чл. 3, ал. 2, табл. № 1, т 1 от Договора за изпълнение е изработен настоящият
„Аналитичен доклад за установяване и систематизиране на явните и скрити регулаторни
режими в инвестиционния процес и за мотивиране на необходимостта от тяхното
облекчаване или отменяне с приложен списък на законите и на съдържащите се в тях
регулаторни режими”.
Аналитичният доклад е разработен в съответствие с:
1. Приложените към договора за изпълнение Оферта – Приложения № 1,
Техническо предложение - Приложение № 2 и Ценово предложение - Приложения № 3
и при съобразяване с представените от Възложителя с писмо изх. № 02.14-2 от
29.12.2014 г.:
- Списък на правилно идентифицираните регулаторни режими в
инвестиционния процес от Обединение „За намаляване на административната тежест“
ДЗЗД, подлежащи на облекчаване или отменяне в изпълнение на Договор № МС-140 от
08.12.2014 г. за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на дейност 2 „Намаляване
на административната тежест в устройственото планиране и в реализацията на
инвестиционните проекти" по проект КБ 11-31-1/06.10.2011 г. „Усъвършенстване на
инвестиционната политика в Република България чрез по-добро регулиране на
инвестиционния процес и чрез развитие на електронното управление" по Оперативна
програма „Административен капацитет" – Приложение № 2 към доклада;
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- Списък на регулаторни режими в инвестиционния процес, които се предлагат
от Възложителя за облекчаване на Обединение „За намаляване на административната
тежест“ ДЗЗД, в изпълнение на Договор № МС-140 от 08.12.2014 г. за обществена
поръчка с предмет: „Изпълнение на дейност 2 „Намаляване на административната
тежест в устройственото планиране и в реализацията на инвестиционните проекти" по
проект КБ 11-31-1/06.10.2011 г. „Усъвършенстване на инвестиционната политика в
Република България чрез по-добро регулиране на инвестиционния процес и чрез
развитие на електронното управление" по Оперативна програма „Административен
капацитет" – Приложение № 3 към доклада;
- Резултатите от изпълнението на проучването и анализа на екипа на
Изпълнителя за установяване на нормативната уредба за административно регулиране
на инвестиционния процес (устройственото планиране, инвестиционното проектиране
и строителството) и за установяване и систематизиране на регулаторните режими, чрез
които се осъществява административното регулиране на инвестиционния процес, в т.ч.
на лицензионните, регистрационните, разрешителните, удостоверителните и
уведомителните режими, вкл. на скритите регулаторни режими (нормативните
изисквания, имащи характеристиките и правните последици на регулаторни режими).
2. „Технически спецификации” от документацията за участие в процедурата за
възлагане на обществената поръчка – Приложение № 4 към договора за изпълнение;
3. Бележките и препоръките на Екипа за организация и управление на Проект
КБ11-31-1 по ОПАК.
Предварително проучване и установяване на нормативната уредба за административно
регулиране на инвестиционния процес (устройственото планиране, инвестиционното
проектиране и строителството) е извършено при подготовката на техническото
предложение към офертата на участника в обществената поръчка, като в таблицата в
приложение ТП1 са представени първоначално /при подготовка на офертата за участие в
обществената поръчка/ идентифицираните закони и регулаторни режими в
инвестиционния процес.
Понастоящем, в изпълнението на първия етап от договора за изпълнение, е извършено
допълнително задълбочено проучване и анализ на действащите закони в изследваната
материя, в резултат на което първоначалното предложение е съответно актуализирано,
включително при съобразяване с изискванията и препоръките на Възложителя в негово
писмо изх. № 02.14-2 от 29.12.2014 г., като:
- Е определен представеният по-долу и като Приложение № 1 към този доклад
списък на закони, съдържащи регулаторни режими в анализираната област и
в така актуализирания списък са изключени законите, които са посочени от
Възложителя като неприети от комисията за разглеждане, оценка и
класиране на офертите, а същевременно са включени нови закони,
допълнително посочени от Възложителя с цитираното писмо;
- Са установени действащите към 01.06.2015 г. редакции на определените за
анализ закони с оглед съобразяване на съответни промени, приети от
изготвяне на офертата до момента, за работа с актуални редакции на
разпоредбите, и като основа за работата по етап 4.
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С актуализирания списък изпълнителят изпълнява изискването да предложи за
облекчаване или отмяна на най-малко 70 регулаторни режими в най-малко 30
закони, в съответствие с характеристиките на видовете режими в т. 9.4.1-9.4.5 и
условието по т. 9.6 от техническата спецификация от документацията за провеждане на
обществената поръчка.
Този списък от закони очертава обхвата на изпълнение и в следващите етапи, в т.ч.
относно извършването на оценките на въздействието и изготвянето на проекти за
изменения и допълнения на конкретните закони за облекчаване и подобряване на
регулациите в тях, касаещи инвестиционния процес, вкл. отделни режими или
изисквания с характер на режими.
При извършване на настоящата работа освен конкретните закони е проучен и голям обем
документи със стратегически, организационен и информативен характер, касаещи
дейността на модерната администрация, процеса за намаляване на административната и
регулаторната тежест, предприеманите през годините мерки и актуалните тенденции за
това, включително са посочени публичнодостъпни източници чрез препратки към
интернет-сайтове, където са публикувани част от цитираните и проучени документи и
материали.
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II.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ИЗВЪРШЕНИЯ
АНАЛИЗ

Въз основа на извършеното в изпълнение на етап 1 от проекта, определените
окончателно закони са подложени на проучване и анализ относно съдържащи се в тях
явни и скрити регулаторни режими в областта на инвестиционния процес. Резултатите
от това са отразени в настоящия аналитичен доклад, включително систематизирани в
таблицата на законите с режими, представена като Приложение № 1 към доклада. Негова
основна цел е да бъде основа и да мотивира предстоящата работа за предлагане на
промени в идентифицираните закони с цел облекчаване или отменяне на регулаторни
режими.
Голямата тема за намаляване на административната тежест е поставена сериозно преди
повече от 10 години както в България, така и на ниво Европейски съюз.
Безспорно изпълняваните по Проект КБ 11-31-1/06.10.2011 г. дейности се явяват елемент
в продължение на изпълнението на дългосрочните и краткосрочни програми и решения
на правителствено ниво в областта на намаляването на административната тежест за
гражданите и бизнеса, с оглед на което по-долу са представени в систематизиран вид
основни актове, определящи основните насоки на този процес, като е поставен акцент
върху актовете от последните години.
Въпреки по-конкретната предметна област на анализ и интервенция в изпълнение на
възложената работа, концентрирани в кръга на режимите и административната тежест в
устройственото планиране и в реализацията на инвестиционните проекти, Проектът и
настоящето изпълнение са изцяло съобразени с общите актове по тази тема, съответно с
техните насоки и цели.
Обществената значимост на дейностите, свързани с инвестиционния процес, е безспорна
- те обуславят в значителна степен качествата на урбанизираната среда, в която протича
човешкият живот. Това налага дългосрочно изострено внимание за продължаване на
действията за подобряване на бизнес средата и стимулиране на инвестиционната
инициатива с цел да се защитават както обществените интереси за сигурността и
качеството на строителството, така и интересите на представителите на съответните
бизнес и професионални общности, а също и на гражданите.
2.1. Относими актове на Европейския съюз /ЕС/
Голямата тема за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса,
в т.ч. за оптимизиране на регулаторните режими има приоритетно значение за водещите
институции на ЕС през последното десетилетие.
Процесът е свързан както със стремеж за ограничаване на въвеждането на нови режими,
така и с препоръки и изисквания към държавите членки за облекчаване или премахване
на вече съществуващи режими, когато това е оправдано.
Елемент от тази политика е и изискването за изготвяне на оценки на въздействието,
чиято цел е да определи ефективността и цената за обществото, икономическите
оператори и/или гражданите от едно или друго законодателно решение.
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Сред основополагащите стратегически актове на ниво ЕС в тази област трябва да бъде
посочена т.нар. Лисабонска стратегия от 2002 г., набелязала цели за постигане с 10 г.
хоризонт до 2012 г., както и в редица следващи актове.
Тук са посочени някои по-актуални актове от последните 3 години, които са с общо
значение (извън конкретните директиви и регламенти), като:
-

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския
икономически и социален комитет и Комитета на регионите За възраждане на
европейската промишленост /*COM/2014/014 final*/Актът е внесен на дата
22.01.2014;

-

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския
икономически и социален комитет и Комитета на регионите Програма за
пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT): настояща
ситуация и перспективи /*COM/2014/0368 final */Актът е внесен на дата
18.06.2014/;

-

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския
икономически и социален комитет и Комитета на регионите Интелигентното
регулиране – отговор на нуждите на малките и средните предприятия,
7.03.2013 г.; COM/2013/122final;

-

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския
икономически и социален комитет и Комитета на регионите Програма за
пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT) – настояща
ситуация и перспективи, 2.10.2013, COM/2013/685final;

-

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския
икономически и социален комитет и Комитета на регионите Последващи
действия на комисията относно консултацията с МСП за десетте найобременяващи законодателни акта на ЕС, 18.06.2013, COM/2013/446final;

-

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския
икономически и социален комитет и Комитета на регионите Укрепване на
основите на интелигентното регулиране чрез по-добра оценка, 2.10.2013,
COM/2013/686 final;

-

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския
икономически и социален комитет и Комитета на регионите План за действие
«Предприемачество 2020» /Актът е внесен на дата 09.01.2013/;

-

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския
икономически и социален комитет и Комитета на регионите По-добро
управление на единния пазар /* COM/2012/0259 final */Актът е внесен на дата
08.06.2012;

-

Резолюция на Европейския парламент от 8 юни 2011 г. относно гарантиране
независимостта
на
оценките
за
въздействието
(2010/2016(INI))
P7_TA(2011)0259, Обн. C ОВ. бр. 380 от 11 Декември 2012г.
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-

Резолюция на Европейския парламент от 13 септември 2012 г. относно 18-ия
доклад относно „по-доброто законотворчество“ - прилагане на принципите
на субсидиарност и пропорционалност (2010 г.) (2011/2276(INI))
P7_TA(2012)0340, Обн. C ОВ. бр.353 от 3 Декември 2013г.;

-

Резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2012 г. относно малките и
средни предприятия (МСП): конкурентоспособност и възможности за
развиване на стопанска дейност (2012/2042(INI)) P7_TA(2012)0387, Обн. C ОВ.
бр. 68 от 7 Март 2014 г.;

-

Резолюция на Европейския парламент от 25 октомври 2012 г. относно 20 основни
тревоги на гражданите и на стопанските субекти за функционирането на
единния пазар (2012/2044(INI)) P7_TA(2012)0395, Обн. C ОВ. бр.72 от 11 Март
2014 г. 2014/C 72 E/01;

-

Доклад на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския
икономически и социален комитет и Комитета на регионите Доклад за
политиката в областта на конкуренцията за 2013 г. /* COM/2014/0249 final
*/Актът е внесен на дата 06.05.2014;

-

Препоръка на Съвета от 8 юли 2014 година относно националната програма за
реформи на Франция за 2014 г. и съдържаща становище на Съвета относно
програмата за стабилност на Франция за 2014 г., Обн. C ОВ. бр. 247 от 29 Юли
2014 г., 2014/C 247/09 и мн. др.

Видно от така представените по темата на настоящия анализ актове на органите на ЕС от
последно време, те основно или в съществена част са посветени на проблемите на
административната/регулаторната тежест и нейното намаляване, съдържат подобни
указания или се позовават на мерки за намаляване на административната/регулаторната
тежест върху гражданите и бизнеса в държавите членки.
С някои от тези актове се отчитат резултатите от действията до момента и
недвусмислено се указва и настоява за продължаване на усилията на европейските
институции и на държавите членки в същата посока.
2.2. Актове на други международни организации и институции
Без да се прави подробно проучване и списък на множеството инициативи и актове на
различни международни организации и общности тук може да бъде добавено, че
процесът и усилията за подобряване на условията за бизнес чрез намаляване на натиска
и разходите от изискванията на различни регулации е обект на внимание и от такива
авторитетни организации, като:
 Световна банка (World Bank Group), вкл. като включване на критерии и
показатели в годишните доклади «Doing business», съдържащи и подреждане на
държавите под формата на класация съобразно 10 индикатори, чрез които
определя бизнессредата, в т.ч. стартиране на бизнес, издаване на разрешение за
строеж, свързване с електричество и др.
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Подробна информация за годишните доклади, други изследвания и полезни материали
се съдържат на специалния сайт на Световна банка1. В последното издание на доклада - за
2014 г. (за който данните са събрани в периода юни 2012 г. - май 2013 г.) България е поставена
на 58-ма позиция от 189 държави. Най-лошият индикатор на страната е свързването с
електричество (едва 135-то място от 189 държави), като слабости са отчетени както времето,
необходимо за свързване на новопостроената сграда с електричество (130 дни), така и разходите,
свързани с това (320 % от дохода на глава от населението).
Друг слаб резултат, респективно проблемна област за България е издаването на разрешително
за строеж (118-о място). По този показател е необходимо да се намали броят на изискуемите
процедури (преброени са 18), както и времето, което отнема на инвеститора да се сдобие с
разрешението (изчислени са 104 дни). Цената на това за България (% от БВП на гл. от
населението) е изчислена на 222.9, като за сравнение в държавите от ОИСР (а членове на тази
организация са предимно не най-развитите държави) средната цена за това е 84.1.
Световната банка отбелязва, че през последните години вместо да се облекчават, процедурите в
тази област стават все по-тежки за инвеститорите и значително затрудняват дейността им.
Посоченият от СБ проблем е видян от правителството и в пакетите от мерки, приети през 2013 и
2014 г.са предвидени някои действия, чиято цел е да облекчат и поевтинят този процес.

 ОИСД (OECD), организацията за икономическо сътрудничество и развитие също
отбелязва значението на този фактор и в редица свои актове и материали насочва
вниманието за действия в посока облекчаване на регулациите2.
1.3. Национални актове
На национално ниво темата е поставена сериозно на първо място с приемането преди
повече от 10 години на нарочен законодателен акт, за да се въведе ред в
административните режими и административния контрол, което да способства за
подобряване на условията на бизнес средата. Със Закона за ограничаване на
административното регулиране и административния контрол върху стопанската
дейност (ЗОАРАКСД) от 2003 г. за първи път в българското законодателство са
систематизирани и индивидуализирани административните режими и се създаде
законова предпоставка за тяхното редуциране, съобразяване и оптимизиране. Цел на
ЗОАРАКСД е да улесни и насърчи извършването на стопанската дейност, като ограничи
до обществено оправдани граници административното регулиране и административния
контрол, осъществявани върху нея от държавните органи и от органите на местното
самоуправление. Посочени са основни принципи при въвеждането и прилагането на
режимите, режимите са идентифицирани с техни определящи черти и градирани по
интензитет, като по-подробно това е представено в раздел 2 по-долу.
Същевременно още при приемането на ЗОАРАКСД бяха изразявани опасения, че
неговият ранг не дава възможност за доминиращо положение сред останалите законови
1

http://www.doingbusiness.org/

2

Информация по въпроса се съдържа на сайта на организацията - http://www.oecd.org/gov/regulatorypolicy/administrativesimplification.htm
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актове, уредбата му не е «надзаконова», поради което в следващите години в редица
случаи законодателят не се съобразяваше в необходимата степен с въведените с него
общи принципи и правила, като в редица закони се подходи в разрез с установеното от
ЗОАРАКСД.
Въпреки първоначално непоследователното прилагане и в някои случаи – игнориране на
ЗОАРАКСД, същият произведе ефект, който бе продължен и на подзаконово ниво чрез
редица мерки и програми на изпълнителната власт, целящи намаляване на регулаторната
тежест чрез редуциране и облекчаване на регулаторните режими в повечето области и
сектори на икономиката, както и в социалната сфера, здравеопазването, опазването на
околната среда и т.н.
Този процес е продължителен, включва извършването на анализи на нормативната
уредба - както на законово, така и на подзаконово ниво - за установяване на явни и
скрити административни режими и изисквания, както и мотивиране на съответни
предложения за промени с цел намаляване на административната тежест за бизнеса и
гражданите чрез отмяна или облекчаване на режими и изисквания с подобен характер.
Сред принципните и значими промени в законодателството в посока по-добро
административно обслужване в последно време трябва да бъдат посочени и промените в
Административнопроцесуалния кодекс (АПК) от миналата година (обн., ДВ. бр. 27 от
25 март 2014 г.), с които е „въведена обща рамка на комплексното административно
обслужване“ с хоризонт за реализация краят на м. март 2015 г.
При комплексното административно обслужване административната услуга се извършва
без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени
средства, за които са налице данни, събирани или създавани от извършващия
административната услуга първичен администратор на данни, независимо дали тези
данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител. В изпълнение на § 12,
ал. 1 от Заключителните разпоредби на ЗИД на АПК всички администрации трябва да
предприемат мерки за въвеждане на комплексно административно обслужване до 25
март 2015 г.
Със Закона за администрацията (ЗА) е въведен единен модел за организация на
административните структури в изпълнителната власт. Освен многото други аспекти на
уредба, законът регламентира създаването на публичен Административен регистър, за
чието поддържане отговаря администрацията на МС, който подпомага постигането на
откритост, достъпност и координация в работата на държавната администрация. В
Регистъра се поддържа и информация за регулаторните режими (лицензионни,
регистрационни, разрешителни и режими, приравнени до разрешителните), която се
въвежда и актуализира от служители от съответните административни структури и
включва:
1) обща информация за всеки отделен регулаторен режим, съдържаща: a) пълните
текстове на нормативните актове (закон, наредба, правилник и др.), в които са
регламентирани правомощията на органите на изпълнителната власт по регулаторни
режими; b) описание на предмета и вида; c) описание на процедурата по издаването на
индивидуален акт по всеки отделен регулаторен режим - орган по издаването;
изисквания и документи; административно звено обслужващо издаването на акта; звено
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за административно обслужване, в което се подават документите и се получава
информация; d) такси за издаването на индивидуален акт по регулаторен режим; e)
образци на документи, необходими за попълване във връзка с издаването на
индивидуален акт по прилагането на регулаторен режим;
2) индивидуалните административни актове, издадени от органите на изпълнителната
власт при упражняване на правомощията им по регулаторни режими.
Дейността на администрацията в посочената посока се направлява от работата на
създадения за целта Съвет за административната реформа към Министерския съвет,
чиято основна задача е да координира политиките, проектите и дейностите по
административната реформа, вкл. за по-ефективно, качествено и полезно
административно обслужване, както и в усилията за намаляване на административната и
регулаторната тежест за гражданите и бизнеса.
Приети са множество актове със стратегически и организационно-управленски характер,
сред които националните програми за реформи в няколко периода, програмите за
действие, а като такива с по-актуално съществено значение през настоящата и
предходната години може да бъдат посочени:
- Решение на МС № 808 от 08.10.2012 г., с което е приет План за намаляване на
регулаторната тежест за бизнеса3;
- Решение на МС № 484 от 15 август 2013 година за одобряване на Пакет от мерки за
намаляване на регулаторната тежест;
- Решение на МС № 635 от 22 октомври 2013 година за одобряване на Втори пакет от
мерки за намаляване на регулаторната тежест;
- Решение на МС № 90 от 17 февруари 2014 година за одобряване на Трети пакет от
мерки за намаляване на регулаторната тежест;
- Обществена консултация – план за изпълнение на Стратегията за развитие на
държавната администрация за периода април 2014-2015 г.4;
- Решение № 140 на Министерския съвет от 17 март 2014 г. за приемане на Стратегия за
развитие на държавната администрация. Същото предвижда изготвяне и внасяне на
двугодишен план за изпълнение на стратегията.
Видно е, че тези /и други подобни/ актове, както и предвидените с тях или реализирани в
тяхно изпълнение мерки касаят всички или различни отрасли и сектори на икономиката
и обществения живот, съответно административните и регулаторните режими – обект на
въздействие също са в различни области.
В този смисъл част от вече установените, предложени и дори реализирани мерки за
облекчаване касаят и областта на инвестиционния процес, която е конкретният предмет
на настоящия анализ и на следващите етапи при изпълнението на проекта.

3

Планът за намаляване на административната тежест за бизнеса е публикуван на сайта за обществени
консултации на МС - http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=771;
4

Публикувана: http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1243
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1.4. Основни задачи на настоящия аналитичен доклад
При извършване на проучвателната и аналитична работа относно установяване на
регулаторните режими в инвестиционния процес с оглед тяхното облекчаване, вкл. с
направените уточнения по време на изработването на предложенията за облекчаване на
регулирането в инвестиционния процес, са систематизирани регулаторните режими 400
в 49 действащи закони и са определени насоките за тяхната промяна или отмяна с цел
облекчаването на процесите на устройственото планиране, инвестиционното
проектиране и строителството като цяло. Изготвен е списък на регулаторни режими –
Приложение № 1 към настоящия доклад, който с приемането на доклада ще се счита за
одобрен от Възложителя, с цел при следващите етапи на изпълнение на проекта:
- Да се обосноват възможностите за отмяна или облекчаване на отделните
регулаторни режими, или за максимално съвместяване на процедурите по прилагане на
регулаторните режими в устройственото планиране, инвестиционното проектиране и
строителството като основни етапи на инвестиционния процес при съобразяване с
изискванията на съответните директиви на ЕС – в случаите, когато има такива;
- Да се определи какво е необходимо да се допълни в регулацията, за да се
приведе всеки режим в съответствие с изискванията на ЗОАРАКВСД - в случаите,
когато това е необходимо.
За тази цел Изпълнителят е възприел, че работата обхваща общо 400 регулаторни
режими, съдържащи се в 49 броя действащи закони, в т.ч.:
 установени 245 регулаторните режими в 43 закони, чрез които се осъществява
административното регулиране на инвестиционния процес, предложени в
приложение № ТП1 към офертата, които са признати от комисията за оценяване
на офертите, съгласно Приложение № 1 към писмо изх. № 02.14-2 от 29.12.2014 г.
на Възложителя, като от посочените 251 в Приложение № 1 - Списък на правилно
идентифицираните регулаторни режими в инвестиционния процес от Обединение
„За намаляване на административната тежест“ ДЗЗД, подлежащи на облекчаване
или отменяне към писмо изх. № 02.14-2 от 29.12.2014 г. на Възложителя, са
изключени 6 броя регулаторни режими, упражнявани от министъра на
инвестиционното проектиране, които отпадат поради закриването на
Министерството на инвестиционното проектиране и изменението на Закона за
устройство на територията обн. ДВ бр. 98 от 28.11.2014 г., в сила от 28.11.2014 г.5
5

1. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план се дава със заповед на. министъра
на инвестиционното проектиране - за обекти с обхват до една област, които са определени с акт на
Министерския съвет за обекти с национално значение и/или за национални обекти и строежи от първа и
втора категория с индикативна стойност над 10 000 000 лв., финансирани с публични средства. (чл. 124а,
ал. 4, т.2 от ЗУТ)
2. Одобряване със заповед на министъра на инвестиционното проектиране на подробни устройствени
планове за обекти с обхват до една област, които са определени с акт на Министерския съвет за обекти с
национално значение и/или за национални обекти и строежи от първа и втора категория с индикативна
стойност над 10 000 000 лв., финансирани с публични средства. (чл. 129, ал. 3, т. 3 от ЗУТ)
3. Разрешаване от министъра на инвестиционното проектиране изработване проект за изменение на
устройствен план. (чл. 135 ал. 3 от ЗУТ)
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 още 61 бр. регулаторни режими, част от които се съдържат в допълнителни 4
закона, непосочени в ТП1, определени съгласно Приложение № 2 към писмо изх.
№ 02.14-2 от 29.12.2014 г. на Възложителя, което е с оглед постигане на по-пълен
обхват на облекчаване на регулирането на инвестиционния процес;
 допълнително установените в хода на изпълнение на проучвателната и
аналитична работа по етап 1 и в процеса на изработване на конкретните
предложения за облекчаване на регулирането на инвестиционния процес още 94
регулаторни режими с отношение към инвестиционния процес.
В цялост, след изпълнение на следващите етапи и при успешна реализация на промени в
законите, това би трябвало да допринесе съществено за намаляване на регулаторната
тежест и за оптимизиране на процесите на устройственото планиране, инвестиционното
проектиране и строителството.
При определяне на насоките за облекчаване на тежестта на отделните регулаторни
режими в инвестиционния процес водещ параметър е постигането на баланс с
необходимото ниво на защита на публичния интерес, правата на гражданите,
ненарушаване на изискванията за опазване на околната среда, човешкото здраве и
природните ресурси - в случаите, когато това е приложимо.
Възможностите за облекчаване на регулирането на инвестиционния процес ще бъдат
определяни конкретно и отделно за всеки режим, като се има предвид и взаимната
свързаност, зависимости и обвързаности на режимите помежду им, както и за
осигуряване на регулацията в съответната сфера на правна уредба.
С оглед на това ще бъде преценявано в какво да се изразява облекчаването, като се вземе
предвид, че принципно е възможно да бъдат направени различни по характер и
интензивност на въздействие предложения, в т.ч.:
 За цялостно отпадане на режима като такъв, чрез отпадане на режима като
самостоятелно административно производство и упражняването му като вътрешна
административна услуга в рамките на друг регулаторен режим или чрез заменяне на
неуредени със закон административни производства на регулаторни режими,
упражнявани от различни органи с нормативно уреждане на единно облекчено
производство за упражняване на регулаторната дейност от компетентните органи;

4. Съгласуване от министъра на инвестиционното проектиране на идейните инвестиционни проекти
определени с акт на Министерския съвет за обекти с национално значение и/или за национални обекти и
на строежи от първа и втора категория с индикативна стойност над 10 000 000 лв., финансирани с
публични средства. (чл. 141 ал. 6, т. 3 от ЗУТ)
5. Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти въз основа на които се издава разрешение
за строеж от министъра на инвестиционното проектиране - за обекти с обхват до една област, които са
определени с акт на Министерския съвет за обекти с национално значение и/или за национални обекти и
строежи от първа и втора категория с индикативна стойност над 10 000 000 лв., финансирани с публични
средства; (чл. 145, ал. 2, т. 3 от ЗУТ)
6. Издаване на разрешение за строеж от министъра на инвестиционното проектиране - за обекти с обхват
до една област, които са определени с акт на Министерския съвет за обекти с национално значение и/или
за национални обекти и строежи от първа и втора категория с индикативна стойност над 10 000 000 лв.,
финансирани с публични средства. (чл. 148, ал. 3, т. 3 от ЗУТ)
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За частично отпадане на режима относно обхвата му по предмет, по лица и



За изменение на режима в по-лек.

др.;
 За облекчаване на едно или повече изисквания към инвеститорите или
затруднения към тях при принципно запазване на характера на режима – напр.
намаляване/увеличаване на срокове, отпадане на изисквания за представяне на
документи, съответно задължаване на администратора на режима да ползва данни от
публични регистри или служебно да се снабдява с необходими данни, отпадане или
намаляване на такси и др.п.
 За създаване на нормативни условия за осъществяване на регулаторния
режим под формата на електронна административна услуга;
 За доразвиване и прилагане на принципа за комплексно административно
обслужване, изведен в АПК.
1.5. Подход за законодателни промени с оглед постигане целите на проекта
Бъдещите предложения за законодателни промени в идентифицираните закони,
изброени в Приложение № 1 към доклада, имат за основна цел да рационализират
регулирането на инвестиционния процес чрез отмяна или облекчаване на регулаторните
режими, което конкретно да има за последица облекчаване на законодателните
изисквания, определени като административна тежест и съкращаване на времетраенето
на администриране, а оттам и съкращаване на общото времетраене на инвестиционния
процес - устройствено планиране, инвестиционно проектиране и строителство.
Изхождайки от това, законопроектите ще съдържат предложения за промени, чрез които
да бъде осигурено (в случаите, когато това е възможно и в границите, в които това е
приемливо от гледна точка на обществения интерес) облекчаване на
административната тежест, изразяващо се в следното:
 съкращаване продължителността на инвестиционния процес по отношение на
общото необходимо време за неговото администриране;
 облекчаване на регулирането на инвестиционния процес без да се намалява
нивото на защита на публичния интерес, на правата на гражданите, както и на
опазването на околната среда, човешкото здраве и природните ресурси – в случаите,
когато това е приложимо;
 регулиране, което не е по-утежнено от съответстващо регулиране, уредено в
правото Европейския съюз – в случаите, когато това е приложимо;
 отразяване в законопроектите по правилен начин на резултатите от
общественото им обсъждане и от оценката на въздействието на законопроектите.
 създаване на законови предпоставки за осъществяване на регулаторните
режими в инвестиционния процес като електронни услуги;
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 доразвиване и прилагане на принципа за комплексно административно
обслужване, изведен в АПК.
При всички случаи предлаганите промени няма да бъдат самоцелни и категорично няма
да водят до неглижиране на обществения интерес в съответната област на регулиране,
както и на правата на гражданите, опазването на околната среда, човешкото здраве и
природните ресурси – когато е приложимо.
1.5.1. Подход за законодателни промени с оглед осигуряване на
предпоставки
за
съкращаване
продължителността
на
инвестиционния процес по отношение на общото необходимо
време за неговото администриране
Ще се извърши съпоставяне на последователността и времетраенето на регулаторните
режими в отделните закони, преценяване на възможността за максимално съвместяване
на регулаторните режими в отделните етапи на инвестиционния процес и установяване
на критичния път на времетраенето на регулирането в инвестиционния процес. За
постигане на тази цел режимите за регулирането на инвестиционния процес ще се
разработват взаимообвързано и последователно по следните основни етапи на
инвестиционния процес:
- Етап разрешаване изработването на подробните устройствени планове (ПУП);
- Етап съгласуване, приемане и влизане в сила на ПУП;
- Етап разрешаване на инвестиционното проектиране;
- Етап съгласуване и одобряване на инвестиционния проект и разрешаване на
строителството;
- Етап изпълнение на строителството и въвеждане на обектите в експлоатация.
При изработването на всеки законопроект ще се определи възможността за съкращаване
времетраенето на критичните режими (времетраенето на критичния път на
администриране), в това число на всеки основен режим и на съставните режими от
неговия фактически състав, и ще се направят предложения за съкращаване на тяхното
времетраене чрез възможностите за максимално съвместяване и предоставянето им като
вътрешни административни услуги, вкл. електронни. При възможност ще се предложи
отмяна на излишни регулаторни режими от критичния път на регулирането. Ще се
предявят оптималните за всеки режим условия и ред за прилагане. Когато в съответния
закон е регламентиран само режим без процедура, с цел избягване на шиканиране при
упражняване на режима, за съответният режим ще бъдат предложени оптимални условия
и ред за неговото прилагане.
1.5.2. Подход за законодателни промени с оглед осигуряване на
облекчаване на регулирането на инвестиционния процес без да се
намалява нивото на защита на публичния интерес, на правата на
гражданите, както и на опазването на околната среда, човешкото
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здраве и природните ресурси – в случаите, когато това е
приложимо
Чрез публичност на процедурите за регулиране ще се осигури правото на достъп до
публична информация, включително чрез публични регистри на всички актове, издавани
в изпълнение на регулаторните режими.
Със законопроектите ще се предвиди защита на личните данни и на обявената за
конфиденциална от физическите и юридическите лица информация.
Ще се предвидят правни норми за засилване на ефективността на съгласуването и
разрешаването на ПУП, на инвестиционните проекти и на строителството по отношение
на опазване на околната среда, здравето на хората, здравословни и безопасни условия на
труд и стимулиране на т. нар. „екологично проектиране”. Тези норми ще бъдат
обосновани в мотивите към законопроектите по отношение на това, че няма да
увеличават административната тежест за бизнеса.
1.5.3. Подход за законодателни промени с оглед осигуряване на
регулиране, което не е по-утежнено от съответстващо
регулиране, уредено в правото на ЕС – в случаите, когато това е
приложимо
Предложенията за облекчаване на регулаторни режими, произтичащи от правото
на ЕС ще бъдат приведени в пълно съответствие с правото на ЕС, като:
- когато правото на ЕС предвижда, че определена процедура може да се обедини с
други съществуващи процедури за издаване на разрешения за проекти и може да се
обедини с други създадени процедури, самостоятелните в действащото законодателство
процедури ще се съвместят или ще се имплантират в други процедури по критичния път
на администрирането на инвестиционния процес;
- когато правото на ЕС предвижда държавите-членки да вземат решение относно
това, дали проектът да бъде предмет на оценка, няма да се предвиждат тежки и
бюрократични процедури, а съществуващите такива ще бъдат заменени с експертиза и
вземане на решение по електронен път;
- когато правото на ЕС предвижда държавите-членки да приемат необходимите
мерки, за да гарантират, че възложителят предава в подходяща форма информацията,
няма да се предвижда доставяне на тази информация под формата на заверени
документи, а ще се изисква деклариране на обстоятелства; когато има публична
информация - ще се цитира номера на удостоверителния документ и ще посочва
източника на информация;
- когато правото на ЕС предвижда на заинтересованата общественост да се
предоставят навременни и ефективни възможности да участва в процедурите по вземане
на решения за дейности в инвестиционния процес, ще се даде право обществеността да
изразява мнения и коментари пред компетентния орган преди да бъде взето решението
по искането за разрешение, като това ще се съвместява с процедурата по издаване на
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акта от органа, а не от искателя на услугата, за негова сметка и в самостоятелна
процедура, както това се изисква с редица действащи закони;
- когато правото на ЕС предвижда да се предоставят разумни срокове за
различните фази, които позволяват достатъчно време за информиране на
обществеността, и за да може заинтересованата общественост да се подготви и да
участва ефективно при вземането на решения за околната среда, ще се предвиждат
срокове - достатъчни, а не разточителни, както това е направено в редица закони;
- когато правото на ЕС предвижда, че държавите-членки предприемат всички
необходими мерки, за да гарантират времето за провеждане на определена процедура по
предоставяне на административен акт да не надхвърля, примерно, 90 дни от деня, в
който компетентният орган е получил заявлението, ще се предвижда по-кратък срок,
съобразен с вида на акта, органа и обема на административната работа, като за еталон ще
се вземат най-бързите подобни производства;
- когато в актовете на ЕС няма регистрационен режим , а те съдържат изисквания
към обекти или лица, които предполагат системно и добросъвестно спазване на
изисквания и добри практики, а в нашето право е предвиден регулаторен режим, същият
ще бъде отменен, като при необходимост ще бъде възложено осъществяването на
последващ контрол на компетентен орган.
1.5.4. Подход за законодателни промени с оглед осигуряване по правилен
начин отразяването в законопроектите на резултатите от
общественото им обсъждане и от оценката на въздействието на
законопроектите
Резултатите от общественото обсъждане и оценяването на съответствието ще се
мотивират с ОВ на действащото законодателство и оценката на предлаганото облекчено
законодателство.
Резултатите от общественото обсъждане в интернет на предварителните проекти на
законите ще бъдат обобщени и анализирани. Същите ще бъдат представени на
обсъжданията на кръглите маси. Резултатите от обсъждането в интернет и
предложенията от кръглите маси ще бъдат анализирани и отчетени при изработване на
последващата редакция на законопроектите. Към законопроектите ще се приложат
справки за неприетите бележки и предложения и мотивите за неприемането.
Законопроектите със справките ще бъдат предадени за експертиза от екипа за
управление на Възложителя, след което в съответствие с експертизата ще бъдат
изработени и предложени окончателни редакции на законопроектите.
При отразяване на резултатите от общественото им обсъждане и от оценката на
въздействието на законопроектите няма да бъдат приемани предложения, които:
- Противоречат на ЗОАРАКСД;
- Ограничават публичността;
- Предлагат регулиране, по-утежнено за гражданите и бизнеса от предвиденото в
съответния законопроект;
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- Предвиждат намаляване на административната тежест върху администрацията
за сметка на получателите на административни услуги;
- Водят до по-утежнено въздействие от установеното с ОВ на съответния
законопроект.
При отразяване на резултатите от оценката на въздействието на законопроектите ще се
вземат предвид:
1. Разходите на лицата, извършващи стопанска дейност, необходими за спазване
на установените изисквания;
2. Възможностите за упражняване на ефективен административен контрол и
разходите, свързани с него.
1.5.5. Подход за законодателни промени с оглед осигуряване на законови
предпоставки за осъществяване на регулаторните режими в
инвестиционния процес като електронни услуги
Ще бъдат предложени изменения и допълнения на законопроектите, които ще
осигуряват правна възможност за прилагане на регулаторните режими в инвестиционния
процес като електронни услуги, вкл. като вътрешни електронни услуги, а където е
възможно - като комплексни електронни административни услуги. В тази връзка
определянето на процедурите за регулаторните режими ще се извърши след
реинженеринг на съществуващите работни процеси по прилагане на действащото
законодателство. Новите работни процеси на процедурите ще бъдат пригодени за
нуждите на предоставянето на електронни административни услуги.
Ще се предвиди при поискване да се предоставят актовете и документите в изпълнение
на режимите като официални разрешителни или удостоверителни документи в
електронна форма и/или в писмен и графичен вид.
Официалните удостоверителни документи могат да бъдат скици, схеми, скици-проекти,
извлечения регистри, удостоверения и копия от данни и материали и др. Официалните
удостоверителни документи ще се издават от съответните органи или от упълномощени
от тях служители за територията на цялата страна.
Копие на актовете, предназначени за нуждите на други органи като вътрешни
административни услуги, ще се издават чрез пряк достъп до информационната система
от съответния орган или упълномощено от него лице. Органът, издал документ, ще
удостоверява датата и часът на изготвяне и съответствието на документа със записите в
информационната система.
За издаваните актове или откази при упражняване на регулаторните режими ще се
предвиди съответните органи или оправомощени лица да водят специални публични
регистри.
Настоящото проучване и анализ на законодателството, съдържащо регулаторни режими
в инвестиционния процес, е основа за изработване на конкретните законопроекти за
изменение на съответните закони и мотивите към тях в последващите етапи на работа по
изпълнение на проекта. Отделните законопроекти ще бъдат взаимообвързани, с цел
постигане на единен подход на регулиране на инвестиционния процес.
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ІІ. УСТАНОВЯВАНЕ И СИСТЕМАТИЗИРАНЕ НА ЯВНИТЕ И СКРИТИ
РЕГУЛАТОРНИ РЕЖИМИ В ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС И ЗА
МОТИВИРАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ТЯХНОТО ОБЛЕКЧАВАНЕ ИЛИ
ОТМЕНЯНЕ С ПРИЛОЖЕН СПИСЪК НА ЗАКОНИТЕ И НА СЪДЪРЖАЩИТЕ
СЕ В ТЯХ РЕГУЛАТОРНИ РЕЖИМИ
2.1. Изходни условия
При анализиране и систематизиране на регулаторните режими в инвестиционния процес
трябва да се имат предвид някои съществени обстоятелства като това, че:
-

Част от регулаторните режими представляват комплексни административни
услуги със сложни фактически състави, в които са включени съставни
регулаторни режими, представляващи по същество допълнителни вътрешни или
външни административни услуги. Когато е преценено като подходящо и
възможно се предлага да бъдат отменени изцяло, редуцирани или облекчени;

-

Отделни регулаторни режими препращат към разпоредбите на други закони или
други нормативни актове, които разпоредби от своя страна представляват
допълнителни регулаторни режими или допълнителни други административни
услуги, извършването на които е условие за осъществяване на съответния
регулаторен режим. Когато е преценено като подходящо и възможно се предлага
да бъдат отменени изцяло, редуцирани или облекчени;

-

В действащото законодателство се съдържат и множество задължителни за
участниците в инвестиционния процес административни процедури, които са по
същество „скрити” регулаторни режими. В тези случаи същите са определени
според характеристиките им към законово установените режими и когато е
преценено като подходящо и възможно се предлага да бъдат отменени изцяло,
редуцирани или облекчени;

-

Съществуват регулаторни режими, чиито условия и срокове за администриране
не са определени или са частично определени в съответния закон, поради което
същите не са в съответствие с чл. 4, ал. 2 от ЗОАРАКВСД, за които се предлага
привеждане в съответствие с оглед цялостно и облекчено регулиране;

-

Обхватът на изпълнение и предстоящите промени касаят само уредбата на
режимите на ниво закон, без пряко да се засягат подзаконови актове – предимно
правилници за прилагане на закони и наредби. Известна е практиката в
подзаконови нормативни актове да се доразвиват и детайлизират законови
правила, когато има законова делегация за това, а в по-редки случаи и без такава.
Правилото е, че при промяна на закон подзаконовата уредба по прилагането му
трябва да се приведе в съответствие с уредбата в нормативния акт от по-висок
ранг. Съществуващите по-малобройни случаи, при които с подзаконов
нормативен акт в противоречие с чл. 4 от ЗОАРАКСД се въвеждат режими или
уреждат съществени изисквания към режими, както на национално, така и на
местно /общинско/ ниво, също трябва да бъдат премахнати. С оглед на това, че
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подзаконовите актове са извън обхвата на настоящото изпълнение, то
евентуалните промени в тях са изключени от проучване и анализ, но за пълнота
на изложението обръщаме внимание на това обстоятелство.
Чрез регулаторните режими в инвестиционния процес са въведени изисквания и условия
за извършване на дейности и действия на широк кръг субекти - участници в
инвестиционния процес: инвеститори (бизнеса, физически и юридически лица),
проектанти, строители, консултанти др. лица, които участват в дейностите по
осъществяване на устройственото планиране, инвестиционното проектиране и
строителството, както и дейности на професионални организации и сдружения, в които
членуват участници в инвестиционния процес или имат отношение към реализирането
на инвестиционни проекти. Целта на работата е не да бъдат изцяло отменени
изискванията/режимите, а облекчени, редуцирани и оптимизирани, като се постигне
необходимия ефект на регулиране без това да бъде прекомерно и самоцелно или
излишно затрудняващо всички или отделни категории участници в инвестиционния
процес.
2.2. Представяне на ЗОАРАКСД
Както е посочено в раздел 1, ЗОАРАКСД определи принципи, характеристики, йерархия
и правила за въвеждане на административни режими и упражняване на административен
контрол, определи основните категории административни режими и т.н. С това законът
има методическо значение и роля относно уреждането на административните режими в
останалите закони, отнасящи се до стопанската дейност. Въпреки непоследователността
за съобразяване със ЗОАРАКСД през 10-те години прилагане, неговата роля трябва да
бъде оценена положително, тъй като издигна на законово ниво и подпомогна общия
процес за поставяне на административния контрол върху стопанската дейност на
принципна основа. Поради това и в съчетание с все по-налагащата се политика за
намаляване на регулаторната тежест има редица положителни резултати, а правилата му
са приложими и водещи за обосноваване на по-голямата част от предложените за
промени режими в инвестиционния процес /като се има предвид и обстоятелството, че
не всички режими в инвестиционния процес са пряко свързани със стопанска дейност,
редица от тях имат по-широк кръг адресати, напр. касаят пряко гражданите/.
Съгласно легалната дефиниция в § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗОАРАКСД
"Стопанска дейност" е дейността, извършвана като търговец, дейността на лицата по чл.
2 от Търговския закон, както и всяка друга дейност, осъществявана с цел печалба.
С оглед на тези съображения тук накратко са представени съществени моменти в
уредбата на ЗОАРАКСД, които имат значение за определяне на режимите в
инвестиционния процес и съответно за привеждането им в съответствие с неговите
правила.
На първо място трябва да се посочи обстоятелството, че административно регулиране
върху стопанската дейност може да се осъществява само когато е с цел защита на
определен кръг изчерпателно посочени в чл. 2 от ЗОАРАКСД обществено значими
ценности от най-висок ранг, а именно:
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1. националната сигурност и обществения ред в Република България, както и на
изключителни и суверенни права на държавата по смисъла на чл. 18, ал. 1 - 4 от
Конституцията на Република България;
2. личните и имуществените права на гражданите и юридическите лица;
3. околната среда.
Законът въвежда начала на административната намеса и регулиране на стопанската
дейност, като:
-

принципът на пропорционалността – не могат да се налагат ограничения и
тежести, които не са необходими за постигане на целите на закона;

-

ефективност на контрола и разходите за неговото извършване;

-

оценка на въздействието;

-

неограничаване на конкуренцията;

-

откритост и предвидимост на практиките и действията на административните
органи;

- принципът на мълчаливото съгласие – при условията и по реда на чл. 28 и 20 от
ЗОАРАКСД;
- забрана административен орган да изисква предоставяне на информация или
документи, които са налични при него или при друг орган, като е длъжен да ги
осигурява служебно за нуждите на съответното производство и др.
Основополагащ принцип е законовоустановеността на административното регулиране,
като:
- лицензионен и регистрационен режим за извършване на стопанска дейност, както и
изискване за издаване на разрешение и удостоверение или за даване на уведомление за
извършване на отделна сделка или действие, се установяват само със закон;
- всички изисквания, необходими за започването и за осъществяването на дадена
стопанска дейност, както и за извършването на отделна сделка или действие, се уреждат
със закон;
- с подзаконов нормативен акт, посочен в закон, могат само да се конкретизират
изискванията, не и да се въвеждат режими и изисквания.
Законът категоризира като административни режими за извършване на стопанска
дейност само лицензионните и регистрационните режими. В случаите, когато са
въведени изисквания за извършване на отделно действие или сделка ЗОАРАКСД говори
за издаване на разрешения или удостоверения и получаване на уведомления.
На първо място трябва да се представят двата съществени режима за даване на право за
осъществяване на стопанска дейност:
Лицензионен режим
Лицензионен режим може да се установява само за стопански дейности, свързани със
сфери и обекти с най-висока степен на обществена значимост, съответно форма на
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защита, посочени в чл. 9, ал. 1 от ЗОАРАКСД; при лицензионния режим
административният орган проверява законосъобразността на искането и в рамките,
определени от закона, разрешава или отказва по целесъобразност извършването на
определена стопанска дейност; лицензи/разрешения за дейност се издават само от
централен административен орган.
Лицензионните режими трябва да са лимитирано определени по области чрез посочване
в списък – приложение към чл. 9, ал. 1, т. 2 от закона.
Регистрационен режим
Регистрация за извършване на стопанска дейност се изисква само когато нейното
осъществяване е свързано с риск за националната сигурност или за обществения ред в
Република България, за личните или за имуществените права на гражданите и на
юридическите лица или за околната среда и само относно нормативни изисквания, чието
спазване може обективно да се удостовери чрез проверка по документи и/или на място.
При регистрация административният орган проверява наличието на изчерпателно
установените нормативни изисквания и при установяване на съответствие разрешава, без
право на преценка по целесъобразност извършването на стопанската дейност.
И за двата режима – лицензионен и регистрационен - ЗОАРАКСД предвижда редица
правила, като:
- създаване на публични регистри за издадените лицензи и удостоверения за
регистрация;
- определяне на изискванията за издаване на лиценз или извършване на регистрация като
условия за упражняване на стопанска дейност само със закон, като с подзаконов акт
може по делегация само да се детайлизират изисквания с по-технически характер;
- действието на регистрацията и удостоверението е безсрочно. Когато закон предвижда
да бъде ограничено със срок, той не може да бъде по-кратък от три години, с възможност
за продължаване;
- някои съществени процедурни правила, като еднократно изискване на документи за
допълване на заявленията и отстраняване на грешки, забрана администрацията да
изисква информация за спазването на изисквания, които не са нормативно установени и
др.
По отношение на издаването на т.нар. еднократни актове – разрешения,
удостоверения и уведомления по-съществено е следното:
Разрешение за извършването на отделна сделка или действие от лице, което
извършва или възнамерява да извършва стопанска дейност, е необходимо само когато
извършването на тази сделка или действие поражда повишен риск за националната
сигурност или обществения ред в Република България, за личните или за имуществените
права на гражданите или на юридическите лица, или за околната среда. Аналогично на
лицензионния режим, при издаването на разрешение административният орган
преценява и решава по целесъобразност в границите, определени със закона, дали
съответната сделка или действие могат да бъдат извършени, както и техния обхват по
съдържание, по време и по място. При издаването на разрешение се прилагат съответно
23

Дейност 2 „Намаляване на административната тежест в устройственото планиране и в реализацията на
инвестиционните проекти” по проект КБ 11-31-1/06.10.2011 г. „Усъвършенстване на инвестиционната политика в
Република България чрез по-добро регулиране на инвестиционния процес и чрез развитие на електронното
управление“.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

редица правила на закона, към които изрично се препраща - чл. 10, ал. 2, чл. 11, ал. 1, чл.
12, 13, 19, 20, 21 и 22 от ЗОАРАКСД.
Удостоверение за отделна сделка или действие от лице, което извършва или
възнамерява да извършва стопанска дейност, е необходимо само когато извършването
им поражда риск за националната сигурност или обществения ред в Република България,
за личните или за имуществените права на гражданите или на юридическите лица, или за
околната среда. При издаването на удостоверение административният орган проверява
преди извършването на съответната сделка или действие дали са спазени нормативните
изисквания и при установяване на тяхното спазване разрешава без право на преценка по
целесъобразност извършването на сделката или действието. При издаването на
удостоверение за извършване на отделна сделка или действие се прилагат съответно
разпоредбите на чл. 14, чл. 16, ал. 2 и чл. 17 от ЗОАРАКСД.
Предварително или последващо уведомяване, когато са предвидени в закон, се
извършва от лицето, което извършва съответната сделка или действие, като представя
писмени сведения за тяхното съдържание, както и за мястото, времето и начина на
извършването им. Органът, който е овластен да получи уведомлението, може да
извърши проверка на място за верността на представените данни. В тези случаи се
прилагат съответно чл. 20, 21 и 22 от ЗОАРАКСД.
Безспорно съществена заслуга на ЗОАРАКСД е че за първи път въведе обосновано,
макар и ограничено и при определени условия, принципът на мълчаливото съгласие –
основно при издаване на разрешения или удостоверения за еднократните сделки или
действия, както и в други изрично посочени случаи. Смисълът на този подход е свързан
с недопускане на неоснователен достъп на лица до извършване на съществени стопански
дейности без да е налице спазване на законови изисквания, само защото
администрацията е бездействала или е извършила някои действия, но не се е произнесла
в срок.
Друго съществено достойнство на закона чрез въвеждането на чл. 2а в Закона за
нормативните актове е правилото за обществено обсъждане на законодателна
инициатива, въвеждаща задължения или ограничения и определянето на 1-месечен срок,
в който засегнатите могат да представят предложения и възражения до съответния
компетентен орган.
2.3.Класификация на режимите съгласно Техническите спецификации на
Възложителя
Изпълнението на задачата ще бъде съобразено освен с направеното представяне на
водещите в материята за ограничаване на административното регулиране нормативни
актове, и с направеното за целите на настоящия проект класифициране на
административните режими. Същото се съдържа в техническите спецификации,
одобрени от Възложителя, съгласно което независимо от техните наименования в
съответните закони, регулаторните режими се идентифицират (определят) като:
 разрешителен режим – когато с режима компетентен административен орган
или оправомощено със закон лице преценява и решава по целесъобразност в
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границите, определени със закона, дали съответното действие, като етап (стъпка)
от реализацията на инвестиционния процес, може да бъде извършено, като
определя неговия обхват по съдържание, по време и/или по място; за да бъде
класифициран съответният режим като разрешителен, независимо от неговото
наименование в съответния закон, следва да се прецени дали съответното
действие поражда повишен риск за националната сигурност или обществения ред
в Република България, за личните или за имуществените права на гражданите или
на юридическите лица, или за околната среда и дали е необходимо преценката за
извършването на съответното действие да бъде освен по законосъобразност и по
целесъобразност;
 удостоверителен режим - когато с режима компетентен административен орган
или оправомощено със закон лице проверява дали са спазени нормативните
изисквания и при установяване на тяхното спазване разрешава без право на
преценка по целесъобразност извършването на съответното действие, като етап
(стъпка) от реализацията на инвестиционния процес; за да бъде класифициран
съответният режим като удостоверителен, независимо от неговото наименование
в съответния закон, следва да се прецени дали съответното действие поражда
повишен риск за националната сигурност или обществения ред в Република
България, за личните или за имуществените права на гражданите или на
юридическите лица, или за околната среда и дали е достатъчно преценката за
извършването на съответното действие да бъде само по законосъобразност;
 уведомителен режим - когато със съответен закон се предвижда задължение
лицето, което извършва съответното действие, като етап (стъпка) от реализацията
на инвестиционния процес, да извърши предварително или последващо
уведомяване на компетентен административен орган или на оправомощено със
закон лице чрез представяне на писмени сведения за съдържанието на действието
и/или за мястото, времето и начина на извършването на това действие; за да бъде
класифициран съответният режим като уведомителен, независимо от неговото
наименование в съответния закон, следва да се прецени дали за извършването на
определеното действие е необходимо задължение за предварително или
последващо уведомяване на административен орган или друго оправомощено
лице, изразяващо се в представяне на писмени сведения за съдържанието на
действието от лицето, което възнамерява да го извърши, или което вече го е
извършило, като етап (стъпка) от реализацията на инвестиционния процес;
 лицензионен режим - когато с режима компетентен административен орган или
оправомощено със закон лице проверява законосъобразността на искането и в
рамките, определени от закона, разрешава или отказва по целесъобразност
извършването на определена стопанска дейност от участник в инвестиционния
процес, като отказът може за бъде както по законосъобразност, така и по
целесъобразност; лицензионен режим може да се установява само за стопански
дейности, които: (а) са свързани с обекти, изключителна държавна собственост
съгласно чл. 18, ал. 1 от КРБ, както и с обекти, върху които държавата
осъществява суверенни права съгласно чл. 18, ал. 2 и 3 от КРБ; или (б) пораждат
повишен риск за националната сигурност или обществения ред в Република
България, личните или имуществените права на гражданите или правата на
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юридическите лица, както и за околната среда и са посочени в списъкаприложение към ЗОАРАКСД;
 регистрационен режим - когато компетентен административен орган или
оправомощено със закон лице проверява наличието на изчерпателно
установените със закона нормативни изисквания и при установяване на
съответствие разрешава, без право на преценка по целесъобразност извършването
на стопанската дейност; регистрация за извършване на стопанска дейност се
изисква само когато нейното осъществяване е свързано с риск за националната
сигурност или за обществения ред в Република България, за личните или за
имуществените права на гражданите и на юридическите лица или за околната
среда и само относно нормативни изисквания, чието спазване може обективно да
се удостовери чрез проверка по документи и/или на място.
Предварително поставено условие към Изпълнителя е при определяне на обхвата
регулирането на инвестиционния процес чрез установяване и класифициране
регулаторните режими да се ръководи от посочените условия за класифициране
видовете регулаторни режими в инвестиционния процес, а не от наименованието
режима в съответния нормативен акт.

на
на
на
на

В работата следва да се съобрази, че в съответствие с § 1, т. 2 от Закона за
администрацията и § 1, т. 2 от Закона за електронното управление, регулаторните
режими в инвестиционния процес по същество трябва да представляват една от следните
видове административни услуги:
 издаване на индивидуални административни актове, с които се удостоверяват
факти с правно значение, изразяващо се в условие за приключването на дейност
или етап от реализацията на инвестиционния процес, условие за започването на
дейност или етап от реализацията на инвестиционния процес или условие за
извършване на определена стопанска дейност на участник в инвестиционния
процес;
 издаване на индивидуални административни актове, с които се признава или
отрича съществуването на права за започването на дейност или етап от
реализацията на инвестиционния процес или условие за извършване на
определена стопанска дейност на участник в инвестиционния процес;
 извършване на административни действия, които представляват законен интерес
за физическо или юридическо лице, когато това действие се документира и
същото е условие за започването на дейност или етап от реализацията на
инвестиционния процес;
 експертизи и консултации, представляващи законен интерес за физическо или
юридическо лице относно административно-правен режим, които са свързани с
издаване на административен акт като условие за започването на дейност или на
етап от реализацията на инвестиционния процес.
Анализът на законодателството, съдържащо регулаторни режими в инвестиционния
процес, има задачата да бъде базисна разработка, въз основа на която ще се изработят
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законопроектите за изменение на законите, съдържащи регулаторни режими в
инвестиционния процес и на мотивите към законопроектите.
ІІІ. ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Приложение № 1 - Установяване и систематизиране на явните и скрити
регулаторни режими в инвестиционния процес - списък на законите и на
съдържащите се в тях регулаторни режими и мотивиране на необходимостта от
тяхното облекчаване или отменяне
2. Приложение № 2 - Списък на правилно идентифицираните регулаторни режими
в инвестиционния процес от Обединение „За намаляване на административната
тежест“ ДЗЗД, подлежащи на облекчаване или отменяне в изпълнение на Договор
№ МС-140 от 08.12.2014 г. за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на
дейност 2 „Намаляване на административната тежест в устройственото планиране
и в реализацията на инвестиционните проекти" по проект КБ 11-31-1/06.10.2011 г.
„Усъвършенстване на инвестиционната политика в Република България чрез подобро регулиране на инвестиционния процес и чрез развитие на електронното
управление" по Оперативна програма „Административен капацитет"
3. Приложение № 3 - Списък на регулаторни режими в инвестиционния процес,
които се предлагат от Възложителя за облекчаване на Обединение „За намаляване
на административната тежест“ ДЗЗД, в изпълнение на Договор № МС-140 от
08.12.2014 г. за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на дейност 2
„Намаляване на административната тежест в устройственото планиране и в
реализацията на инвестиционните проекти" по проект КБ 11-31-1/06.10.2011 г.
„Усъвършенстване на инвестиционната политика в Република България чрез подобро регулиране на инвестиционния процес и чрез развитие на електронното
управление" по Оперативна програма „Административен капацитет"

За експертния екип юристи:
...........................................
Емилия Петкова, ръководител на екипа
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