Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието
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От какво ниво възниква необходимостта
от предприемане на действието?

Национално
Други организации, участвали в Информация за контакт:
Мариета Немска – директор на дирекция
извършването на оценката:
Изводите и заключенията, съдържащи се „Икономическа и социална политика“ в
в оценката, са направени в рамките на администрацията на Министерския съвет
работната група по изготвянето на
законопроекта1, в сътрудничество и Тел.: 02/940 2846
консултации
със
съответните
институции и заинтересовани страни, в
т.ч. представители на: политическия
кабинет
на
заместник
министърпредседателя, на Министерството на
икономиката, на „Национална компания
индустриални
зони”
ЕАД,
на
Министерството на финансите, на
Министерството
на
регионалното
развитие и благоустройството, на
дирекция „Икономическа и социална
политика“ в администрацията на
Министерския съвет, на публични и
частни
организации,
опериращи
индустриални зони, както и експерти от
компетентни държавни институции.
Посочете организациите, които са
участвали и/или са съдействали за
извършването на оценката
1. РЕЗЮМЕ И ВАРИАНТИ НА ДЕЙСТВИЕ
Какъв е проблемът, който трябва да се реши? Защо е необходимо действие от
страна на правителството/държавата?
През последните години е налице съществена промяна в разбирането за индустриалната
политика и съответстващите му тенденции. От подход, насочен към големи предприятия
и сектори, енергийна зависимост и висока трудоемкост, фокусът днес се насочва към
хоризонталните политики и междусекторни подходи, които променят бизнес средата,
насърчават малките и средни предприятия, с акцент върху използването на енергийно
ефективни и екологосъобразни технологии, както и подкрепят интелигентната
специализация на всяка национална икономика.
Като ключов елемент на съвременната индустриална практика се очертава планиране,
обособяване и райониране на територии с цел индустриално развитие, наричани
индустриален парк, икономическа зона, логистичен парк, бизнес парк, бизнес инкубатор,
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високотехнологичен парк, промишлена зона и т.н.
За разлика от редица европейски държави, в България няма поставена нормативна и
методологическа основа за реализация на индустриалните политики и особено за
развитие на техния ключов инструмент - индустриалните зони и технологични паркове,
дефинирани в Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ).
В средносрочен и дългосрочен план, целите на България за постигане на
конкурентоспособна икономика са в приоритетна степен свързани с развитието на
индустрията. Създаването на предпоставки за създаване и развитие на индустриална
база, която отговаря на съвременните потребности на инвеститорите, е основна цел на
законопроекта. За да се осигури подкрепа на индустриалното развитие от страна на
държавата, е необходимо да се насърчи изграждането на атрактивна среда за реализация
на привлечените инвестиции и да се легитимират широк кръг от съпътстващи действия в
тази посока.
С приемането на законопроекта ще се реализира конкретна политика, която отговаря на
последните тенденции на развитие на индустрията – да се създаде нормативна база, която
да осигури изграждането на индустриални паркове, отговарящи на очакванията на
бизнеса за създаването на благоприятна и конкурентна среда за инвестиране в България.
Обособяването на територии с цел привличане и реализация на индустриални капитали и
превръщането на тези територии в инструменти за повишаване конкурентоспособността
на икономиката е достатъчно всеобхватна и широкоаспектна област, която не попада в
обхвата на съществуващите нормативни актове с ранг на закон. Налице са правни
предпоставки и икономическа целесъобразност обществените отношения в посочената
област да се уредят с нов закон, който да регламентира не само устройствени, но и
технически, и организационни условия за създаването, изграждането, функционирането
и развитието на посочените обособени територии.
Налице е необходимост и от създаване на терминологична яснота, поради което се прие
обособените територии – предмет на този закон да се наименуват „индустриални
паркове“, а законът, който да уреди техния статут – Закон за индустриалните паркове.
За целите на ЗНИ легалните определения на индустриална зона и технологичен парк
акцентират на устройствения статут и предназначението на териториите със съответните
наименования. Това е така, защото целта на ЗНИ е да стимулира инвестициите. Законът
за насърчаване на инвестициите дефинира индустриалната зона като „съвкупност от
един или няколко съседни поземлени имота, разположени на територии, за които
съгласно устройствен план е определено предназначение за производствени дейности“, с
което очертава само един от аспектите на такава зона, а именно – нейния устройствен
статут.
Проектът на Закон за индустриалните паркове изоставя понятието индустриална зона,
въведено през 2007 г. в ЗНИ, тъй като възприема по-различен подход за определяне на
индустриалния парк спрямо този в ЗНИ.
Приемането на нов закон е предвид необходимостта от обособяване на територии индустриални паркове, които да осигуряват както устройствени, така и технически и
организационни условия за създаване на нови предприятия. По този начин ще се
оптимизира изграждането на инфраструктура за задоволяване потребностите на едно
предприятие чрез окрупняването й за нуждите на няколко, дори десетки предприятия, а
бизнесът ще бъде освободен от нетипични дейности, свързани с изграждането и
поддържането на инфраструктура, както и с извършването на обществено-обслужващи и
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други специални дейности, което ще даде възможност за съсредоточаване на целия
капацитет в основната производствена дейност.
Необходими са законодателни решения, свързани с изграждането и модернизирането на
техническата инфраструктура в индустриалните зони, които да допринесат, както за
привличане на инвеститори, така и до възможности да се предлагат атрактивни и
променящи се, съобразно инвеститорските потребности, условия за тяхното задържане и
експанзия.
Налице е необходимост от създаване на условия за освобождаването на производствената
дейност от нетипични дейности, като по този начин ще се освободи ресурс, който може
да бъде използван за развитие на иновации. Конкуренцията между отделните
индустриални паркове ще допринесе за създаването на по-добри условия на труд, което е
условие за подобряване на ефективността на предприятията, развиващи дейност на
територията на тези паркове. Тенденциите сочат, че на пазара на индустриални и
логистични паркове ще се търсят локации, които разполагат с добре развита
инфраструктура, високотехнологични информационни технологии, включващи различна
техника за обработка и комисиониране и осигуряващи надеждна комуникация (за
логистичните центрове например – баркод скенери, персонални терминали за обработка
на поръчки и системите Pick by Voice). Следвайки тенденциите, е силно препоръчително
да се инвестира в техническа инфраструктура и в облагородяване на зоните, така че да
придобият облик на привлекателна среда за работа и отдих. Освен средата, друг ключов
фактор за повишаване конкурентността на зоните, е предлагането на обслужващи
комунални услуги като сметосъбиране, транспорт от/до зоната за работещите на нейна
територия и др., които всяко производство или логистична фирма не биха планирали и
извършили с приоритет спрямо други присъщи дейности и разходи.
Компаниите, управляващи индустриални паркове, следва да инициират или да търсят
възможности за създаване на партньорства с разнообразни институции, които директно
или индиректно биха оказали подкрепа за развитието на парковете. Това включва
партньорства с (1) научни, образователни, професионални, бизнес или други организации
за осигуряване на научно-приложно обслужване и иновации и/или на професионална
подготовка за нуждите на парка; (2) лица, които извършват оформяне на транспортни и
митнически документи, правни консултации, охрана, съдействие при издаване на
сертификати за произход на стоките, посредническа дейност за набиране на персонал,
съдействие при издаване на документи, банково обслужване, социални и медицински и
др. обществено-обслужващи дейности за извършване на услуги на инвеститорите. В тази
връзка е необходимо да бъдат създадени предпоставки за осигуряване на научноприложно обслужване и иновации на инвеститорите, както и на възможности за
професионална подготовка на човешките ресурси.
Във връзка с изложеното, за разлика от ЗНИ, с цел цялостно уреждане на статута,
законопроектът възприема понятието „индустриален парк“ и определя последния като
обособена територия, разположена на територията на една или повече общини, за която
са осигурени устройствени, технически и организационни условия най-малко за
производствени дейности.
Проблемът не може да се реши в рамките на съществуващото законодателство чрез
промяна в организацията на работа и/или чрез въвеждане на нови технологични
възможности.
Проблемът не може да се реши и чрез изменение на ЗНИ, тъй като не може да се очаква
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ЗНИ да регламентира всички действия на държавата в подкрепа на индустриалното
развитие и предвид че целта на закона е да стимулира инвестициите. С отделен
нормативен акт следва да се насърчи изграждането на атрактивна среда за реализация на
привлечените инвестиции и да се регламентира широк кръг от съпътстващи действия в
тази посока. Обособяването на територии с цел привличане и реализация на
индустриални капитали и превръщането на тези зони в инструменти за повишаване
конкурентоспособността на икономиката изисква самостоятелна правна рамка, която да
регламентира изграждането, поддържането и развитието на такива зони. В тази връзка е
преценено, че извършване на промени в ЗНИ не следва да се определя като вариант на
действие, и съответно да се анализира, както и не се разглежда вариант, съдържащ само
организационни мерки.
Опишете проблема или въпросите, които обосновават действие от страна на
държавата.
Какви са целите на предлаганото решение?
Основната цел на проекта на Закон за индустриалните паркове е създаването на
предпоставки за създаване и развитие на индустриална база, която отговаря на
съвременните потребности на инвеститорите.
Със законопроекта са определени четири конкретни цели:
1) Създаване на условия за стимулиране на инвеститорите да извършват производствена
дейност в индустриални паркове;
2) Създаване на благоприятна институционална среда за иновации в производствени
дейности за развитие на производства и услуги с висока добавена стойност и подобрени
условия на труд и за подобряване на икономическата ефективност на предприятията;
3) Стимулиране на инвестициите във високотехнологични производства и услуги чрез
осигуряване в индустриалните паркове на условия за внедряване на научноизследователска и развойна дейност, на иновации и на трансфер на технологии;
4) Привличане и стимулиране на инвестиции за балансирано социално и икономическо
развитие на регионите и общините.
Посочените цели кореспондират с действащата стратегическа рамка. Целите са в
съответствие с визията, целите и приоритетите на Националната програма за развитие
БЪЛГАРИЯ 2030, одобрени с Решение № 33 на Министерския съвет от 20.01.2020 г.,2
както и с приоритетите и целите на Програмата за управление на правителството на
Република България за периода 2017 – 2021 г.3
Новата уредба засяга следните заинтересовани страни:
1. Публичен сектор.
1) Министерски съвет, който: приема програми и решения за стимулиране създаването
и/или функционирането и/ или развитието на индустриални паркове; упражнява правата
на държавата в държавните индустриални паркове и в съвместните индустриални

Стратегическа цел 1: Ускорено икономическо развитие; Приоритет 3: Интелигентна индустрия
Приоритет 50: Подкрепа за развитието на икономически зони чрез финансиране на мерките за
насърчаване на инвестициите. Безвъзмездно прехвърляне в собственост на общините на военни
терени с отпаднала необходимост; Цел 192: Развити икономически зони и привличане на инвестиции
2
3
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паркове с държавно и общинско участие.
2) Общински съвети, които: в рамките на правомощията си по чл. 21 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация приемат мерки за стимулиране на
индустриалните паркове на територията на общината; упражняват правата на общината в
общинските индустриални паркове и в съвместните индустриални паркове с държавно и
общинско или с общинско участие.
3) Министъра на икономиката и ръководената от него администрация, който:
инициира предложения за създаване на индустриални паркове – за държавни
индустриални паркове и за съвместен индустриален парк с държавно и общинско
участие; вписва индустриален парк и промени на вписани данни в Регистъра на
индустриалните паркове и поддържа Регистъра; изпълнява възложени с акт на
Министерския съвет мерки за стимулиране; предоставя безвъзмездно на информация
относно възможностите за създаване на индустриални паркове; извършва на контрол за
съответствие на извършените дейности на територията с определените в ПУП на
индустриалния парк; сключва договори за възлагане на дейности по експлоатация на
държавни индустриални паркове.
4) Кметове на общини и общински администрации, които: инициират предложения за
създаване на индустриални паркове – за общински индустриални паркове и за съвместни
индустриални паркове с общинско или с държавно и общинско участие; сключват
договори за възлагане на дейности по експлоатация на общински индустриални паркове.
5) Публични предприятия – търговски дружества, едноличен собственик на капитала на
които е държавата и/или общината, които са оператори на индустриални паркове въз
основа на договор за възлагане на дейностите по експлоатация на индустриални паркове
- собственост на държавата и/или на общини.
6) Други органи и техните администрации.
2. Частен сектор.
1) Юридически лица, регистрирани като търговци, които са собственици на
индустриални паркове, които: инициират предложения за създаване на частен
индустриален парк; сключват договори за възлагане на дейности по експлоатация на
частен индустриален парк; извършващи функции на оператор на индустриалния парк.
2) Търговски дружества, които са оператори на частни индустриални паркове въз
основа на договор за възлагане на дейностите по експлоатация на парка, сключен със
юридическото лице – собственик на частния парк;
3) Концесионери – оператори на държавен или общински индустриален парк, на които
с концесионен договор са възложени дейностите по експлоатация на парка при условията
и по реда на Закона за концесиите.
4) Инвеститори – физически или юридически лица, регистрирани като търговци, които
извършват производствена дейност в индустриалния парк въз основа на договор с
оператора. Потенциално засегнати ще са всички предприятия в страната, тъй като ще
могат да извършват дейност в индустриални паркове, изградени и функциониращи
съгласно закона.
5) Потребители – инвеститори и партньори, които извършват дейността си на
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територията на индустриалния парк.
3. Граждани и организации:
1) Партньори в индустриалния парк – лица, които подпомагат функционирането и
развитието на парка по договор с оператора, в т.ч.: научни, образователни,
професионални, бизнес или други организации (за осигуряване на научно-приложно
обслужване и иновации и/или на професионална подготовка за нуждите на парка); лица,
които извършват оформяне на транспортни и митнически документи, правни
консултации, охрана, съдействие при издаване на сертификати за произход на стоките,
посредническа дейност за набиране на персонал, съдействие при издаване на документи,
банково обслужване, социални и медицински и др. обществено –обслужващи дейности
(за извършване на услуги за инвеститорите).
Посочете какво цели да постигне новото предложение или предлаганата нова уредба.
Какъв ефект би имала тя и спрямо кого?
Какви варианти за решаване на проблема са били изследвани, включително
алтернативи на въвеждането на нова правна уредба?
1. Вариант 0 – Без действие.
Вариант 0 предвижда запазване на съществуващото положение и неприемане на
Закон за индустриалните паркове.
В случай, че законопроектът не бъде приет няма да бъдат постигнати целите,
посочени в настоящата оценка. Липсата на законодателна уредба относно статута на
индустриалните паркове, както и условията и реда за тяхното създаване, изграждане,
функциониране и развитие, създава рискове относно реализацията на индустриалните
политики и развитието на техния ключов инструмент – индустриалните паркове. Тези
рискове произтичат от идентифицираните слаби страни на действащия режим относно
индустриалните зони и технологични паркове, който не осигурява:
- законодателна рамка, която да урежда обществените отношения, свързани с
обособяването на територии с цел привличане и реализация на индустриални капитали и
превръщането на такива територии в инструменти за повишаване на
конкурентоспособността на икономиката;
- възможност за реализиране на конкретна политика, която отговаря на последните
тенденции на развитие на индустрията – да се създаде нормативна база, която да осигури
изграждането на индустриални паркове, отговарящи на очакванията на бизнеса за
създаването на благоприятна и конкурентна среда за инвестиране в България;
- законова уредба относно статута на индустриалните паркове, както и условията и
реда за тяхното създаване, изграждане, функциониране и развитие, възпрепятства
създаването и развитието на индустриална база, която да отговаря на съвременните
потребности на инвеститорите;
- условия за оптимизиране на инфраструктурата за задоволяване на потребностите
на едно предприятие чрез окрупняването й за нуждите на няколко, дори десетки
предприятия;
- възможности за освобождаване на бизнеса от нетипични дейности, свързани с
изграждането и поддържането на инфраструктура, както и с извършването на
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обществено-обслужващи и други специални дейности, съответно за освобождаване на
ресурс за развитие на иновации и съсредоточаване на целия капацитет в основната
производствена дейност;
- намаляване на разходите на държавата и на общините за изграждане и
поддържане на довеждаща пътна инфраструктура, възпрепятства изграждането и
модернизирането на техническата инфраструктура в индустриалните зони, както и
осигуряването на научно-приложно обслужване и иновации на инвеститорите;
- възпрепятства стимулирането на инвеститорите да извършват производствена
дейност в индустриални паркове, както и на инвестициите във високотехнологични
производства и услуги чрез осигуряване на условия за внедряване на
научноизследователска и развойна дейност, на иновации и на трансфер на технологии;
- благоприятна институционална среда за иновации в производствени дейности за
развитие на производства и услуги с висока добавена стойност и подобрени условия на
труд и за подобряване на икономическата ефективност на предприятията;
- привличане и стимулиране на инвестиции за балансирано социално и
икономическо развитие на регионите и общините;
- възможности за научно-приложно обслужване и иновации на инвеститорите,
както и за професионална подготовка на човешките ресурси, тъй като не осигурява
правила за създаване на партньорства с научни, образователни, професионални и др.
институции;
- възможности за създаването на по-добри условия на труд.
Посочените рискове и слаби страни водят до редица негативни икономически и
социални въздействия по отношение на: конкурентоспособността и инвестициите;
иновациите и изследванията; макроикономическата среда; административните разходи
на предприятията; държавния бюджет и бюджетите на общините; заетостта и пазара на
труда, както и на стандартите за качествени условия на труд.
2. Вариант 1 - Вариант 1 предвижда приемане на проект на Закон за
индустриалните паркове, с който да се уредят статута на индустриалните паркове и
условията и реда за тяхното създаване, изграждане, функциониране и развитие.
За постигането на целите, посочени в т. 2 от настоящата оценка, законопроектът
предвижда следното:
Законопроектът се състои от 4 глави:
 Основни положения;
 Създаване на индустриален парк;
 Изграждане на индустриален парк;
 Функциониране и развитие на индустриален парк.
Законопроектът е изчерпателен и в необходимата пълнота урежда обществените
отношения, които подлежат на трайна уредба, както и в достатъчна степен – правилата за
тяхното прилагане. В тази връзка е преценено, че не е налице необходимост от
издаването на правилник за прилагане на закона. Предвидена е законова делегация
Министерският съвет да издаде една наредба, с която да се уредят условията и редът за
водене на предвидения със законопроекта регистър на индустриалните паркове.
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Законопроектът е със структура и съдържание, които уреждат обществените
отношения, свързани с индустриалните паркове, в естествената последователност на
етапите – създаване, изграждане, функциониране и развитие на индустриален парк.
Законопроектът изменя законите, съдържащи разпоредби, свързани с индустриални
зони, технологични паркове, бизнес зони и др., които имат признаците на индустриален
парк по смисъла на законопроекта, като измененията се отнасят до:
 отмяна на разпоредбите, които попадат в обхвата на новия Закон за
индустриалните паркове;
 терминологично уеднаквяване на текстовете, които уреждат изисквания,
свързани със статута на технологичните паркове, с понятията от новия Закон за
индустриалните паркове;
 създаване на предпоставки за изпълнение на новия Закон за индустриалните
паркове.
С преходна разпоредба е уреден статутът на заварените индустриални зони,
технологични паркове и др. подобни, като е предоставена възможност същите да
продължат дейността си по досегашния ред или да я съобразят с изискванията на Закона
за индустриалните паркове.
Законопроектът изоставя понятието индустриална зона, въведено през 2007 г. в
ЗНИ, тъй като възприема по-различен подход за определяне на индустриалния парк
спрямо този в ЗНИ. Законът за насърчаване на инвестициите очертава само един от
аспектите на такава зона, а именно – нейния устройствен статут. В тази връзка, с цел
цялостно уреждане на статута, законопроектът възприема понятието „индустриален
парк“ и определя последния като обособена територия, разположена на територията на
една или повече общини, за която са осигурени устройствени, технически и
организационни условия най-малко за производствени дейности.
Територията на индустриален парк следва да отговаря на две условия: (i) да е
разположена или присъединена към урбанизирана територия или да се обособи като
самостоятелна урегулирана урбанизирана територия в землището на една или повече
общини на територията на една или повече области и (ii) площта да е не по-малко от 300
дка. Първото условие е в съответствие с предложеното допълване на чл. 7, ал. 1 от Закона
за устройството на територията (ЗУТ), с което към категорията урбанизирани територии
се включват и индустриалните паркове, във връзка с предвиденото със законопроекта
тяхно урбанизиране като самостоятелно функционираща инфраструктурно осигурена и
благоустроена територия с основно предназначение за производствени дейности.
Второто условие е обусловено от целта за оптимизиране на инфраструктурата.
Законопроектът допуска изключение от второто условие в две хипотези – когато
индустриалният парк е специализиран за високотехнологични дейности по смисъла на §
1, т. 11 от ЗНИ, както и когато тези дейности са за услуги, дефинирани като „интензивно
базирани на знания“ и „високотехнологични интензивно базирани на знания услуги“. В
първата хипотеза площта на парка може да е под 300 дка, но не по-малко от 100 дка, а
във втората – по-малко от 100 дка, но не по-малко то 10 дка. При определяне площите на
изключенията е отчетено обстоятелството, че за извършване на посочените дейности не
са необходими големи по размер територии.
Устройствените условия на индустриален парк са определени в съответствие със
ЗУТ, като територията на парка се обособява като урегулирана територия с определено в
съответствие с чл. 12 от ЗУТ застрояване. като с подробен устройствен план на
индустриалния парк (ПУП на ИП) се определят структурата на територията на парка,
устройствените зони и територии с устройствен режим и предназначение на поземлените

9
имоти, като урегулирането на имотите ще се извършва при спазване на изискванията на
чл. 112, ал. 2 от ЗУТ. Индустриалният парк се състои от урегулирани поземлени имоти,
от които имотите с предназначение за производствени дейности са не по-малко от
половината от площта на индустриалния парк с предназначение за производствени
дейности. С оглед пълноценно урбанизиране на средата, в индустриалния парк се
допускат урегулирани поземлени имоти за спомагателни и обществено-обслужващи
дейности, свързани с функционирането на парка, в т.ч. за движение и транспорт и за
друга техническа инфраструктура, за обществено-обслужващи дейности, за озеленени
площи и за специални обекти. С изискването урегулираните поземлени имоти за
производствени дейности да заемат не по-малко от половината от площта на
индустриалния парк се осигурява изпълнението на целите на законопроекта и се
ограничава възможността застрояването на индустриалните паркове да промени тяхното
функционално предназначение. Законопроектът въвежда изрична забрана за извършване
на територията на индустриален парк на забранени от закон дейности, като търговия със
стоки с изтекъл срок на годност, със заразени стоки или с отпадъци, вредни за човека
и/или замърсяващи околната среда, както и специфични дейности като такива с
радиоактивни материали и с наркотични, химични и биохимични материали, освен
когато същите се извършват за промишлени, медицински и фармацевтични цели в
съответствие със сертификати, издадени от Министерството на здравеопазването.
Техническите и организационните условия на индустриалния парк включват
изискванията на територията на парка да са осигурени най-малко (i) устройствените
условия в съответствие с посоченото по-горе; (ii) вътрешна техническа инфраструктура,
която като минимум включва транспортно-комуникационна система, водоснабдителна
система и електроразпределителна/електропреносна мрежа; (iii) свързаност на
вътрешната техническа инфраструктура с приложимите елементи на обществената
техническата инфраструктура по чл. 64, ал. 1 от ЗУТ с оглед на благоустройствено и
енергийно обезпечаване функционирането на парка, и (iv) управление на индустриалния
парк в съответствие с изискванията, определени от законопроекта. Законопроектът
допуска, извън вътрешна техническа инфраструктура, на територията на индустриален
парк да са разположени елементи на техническа инфраструктура, които са изградени
преди вписване на парка в Регистъра на индустриалните паркове, или представляват
елементи на техническа инфраструктура, към които паркът е свързан, съответно
присъединен, или са определени с влязъл в сила устройствен план за изграждане и
реконструкция на обекти по чл. 205, т. 1 и т. 2 от ЗУТ. Изброените допускания са с цел да
не се налагат преустройства на заварени територии, които се обособяват като
индустриални паркове, както и да се създаде правна възможност за изграждане на
изброените елементи, съответно обекти, без това да представлява неизпълнение на
изискванията на законопроекта относно застрояването на индустриалните паркове.
Законопроектът детайлно определя субектите, които може да извършват дейност на
територията на индустриален парк. Това са: собственик, оператор, инвеститори и
партньори. Инвеститорите и партньорите са определени като потребители на
индустриалния парк.
Собственик на индустриален парк е лице, което осигурява организационните,
устройствените и техническите условия за създаването, изграждането, функционирането
и развитието на парка. Собственик на индустриален парк може да бъде държавата и една
или повече община, както и юридическо лице, регистрирано като търговец.
Оператор на индустриалния парк е лице, което извършва дейностите по
експлоатация на парка, които са изброени в Глава четвърта, Раздел І от законопроекта.
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Лицето, което може да бъде оператор на индустриален парк, се определя в зависимост от
собствеността върху парка. В случаите, когато собственик е държавата или община,
оператор може да бъде само търговско дружество, едноличен собственик на капитала на
което е държавата, съответно общината, както и концесионер, определен по реда на
Закона за концесиите. Когато собственик на индустриалния парк е държавата и/или една
или повече община, оператор може да бъде само търговско дружество с държавно и
общинско участие в капитала. С посочените изисквания относно оператора на
индустриален парк, собственик на който е държавата и/или една или повече община, се
осигурява публичност, прозрачност и равнопоставеност при избор на оператора, когато
той търговско дружество, капиталът на което не е еднолична собственост на
държавата/общината. Когато собственик на парка е юридическо лице, функциите на
оператор може да се извършват от юридическото лице или от друго търговско дружество.
Когато операторът не е собственик, той извършва дейността си въз основа на договор за
експлоатация, сключен със собственика. Когато операторът е концесионер, дейностите
по експлоатация на парка се възлагат с концесионния договор.
Инвеститор в индустриален парк е всяко лице, което извършва производствена
дейност в парка. Инвеститор може да бъдат само търговец, който е сключил договор за
стопанска дейност с оператора на индустриалния парк.
Партньор в индустриален парк е лице, което подпомага функционирането и
развитието на парка в съответствие с договор, сключен с оператора. Партньор може да
бъде както научна, образователна, професионална, бизнес или друга организация, която
осигурява научно-приложно обслужване и иновации и/или професионална подготовка за
нуждите на парка, така и лице, което извършва обществено-обслужващи дейности като
услуги на инвеститорите.
Към датата на регистриране на индустриалния парк лицето, посочено като
собственик, трябва да притежава правото на собственост върху поземлените имоти на
територията на парка. Изключение от това правило е допуснато само в случаите, когато
операторът е публично предприятие – тогава правото на собственост може да се
притежава от оператора. След като ПУП за индустриалния парк влезе в сила
собственикът на парка може да извършва всякакви сделки по разпореждане и управление
с недвижимите имоти, включени в територията на парка в полза на потребител.
Държавата и общините имат това право и в случаите, когато операторът е концесионер.
За целта изрично е посочено, че забраната за разпореждане с обекта на концесията по чл.
16, ал. 4 от Закона за концесиите, не се прилага. Вътрешната техническа инфраструктура
не може да се продава или отдава под наем; върху нея не може да се учредяват
ограничени вещни права.
Законопроектът дели индустриалните паркове по два критерия – собственост и
дейности, за които паркът е предназначен. По първия критерий паркът е държавен,
общински, съвместен (между държавата и/или една или повече община) или частен. По
втория критерий паркът може да бъде три вида: (i) тип А – общ, в който няма
специализация на производствени дейности; (ii) тип Б – специализиран, в който се
извършва един вид производствени и свързани с тях дейности, или сходни
производствени дейности; (iii) тип С – специализиран, в който се извършват
високотехнологични и свързани с тях дейности.
За изпълнение на целите, поставени със законопроекта, последният определя и
държавната политика за индустриалните паркове, като изброява правомощията на
Министерския съвет, министъра на икономиката и органите на местното
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самоуправление. Министерският съвет може да приема конкретни мерки за стимулиране,
които включват програми и решения за стимулиране създаването и/или
функционирането и/ или развитието на индустриални паркове. Като обща мярка за
стимулиране на индустриален парк е определено прилагането на облекчен режим на
административно обслужване при изграждането и развитието на парка при условията на
Глава трета от законопроекта. Създадена е възможност като обща мярка за стимулиране
на индустриалните паркове да се определят преференциални размери на местни данъци,
свързани с недвижимите имоти, разположени на територията на индустриален парк и на
местни такси за технически и за административни услуги на територията на такъв парк,
както и освобождаване на собствениците на вътрешната техническа инфраструктура от
местни данъци и такси в съответствие с чл. 9 от Закона за местните данъци и такси.
За осигуряване на информираност, публичност и прозрачност относно
индустриалните паркове законопроектът въвежда изискване за поддържане от министъра
на икономиката на регистър на индустриалните паркове (регистъра). В регистъра следва
да се вписват само индустриалните паркове, които отговарят на изискванията на закона.
Предвижда се редът за водене на регистъра да се определи с наредба на Министерския
съвет по предложение на министъра на икономиката. За образувания, които не са
вписани в регистъра, независимо от наименованието им, както и за обекти в територии и
поземлени имоти, които са извън границите на вписан в регистъра индустриален парк,
законът няма да се прилага. Със Законопроекта изчерпателно са изброени данните и
информацията, която трябва да се заяви за вписване на индустриален парк в регистъра,
както и документите, които трябва да се приложат. Министърът на икономиката може да
откаже вписване на индустриален парк в регистъра само когато (i) установени
нередовности не са отстранени в 14-дневен срок, (ii) приложените документи не
отговарят на изискванията на закона и (iii) индустриалният парк не отговаря на
изискванията за площ, определени със закона. Предвиденото вписване в регистъра не
представлява режим по смисъла на чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на
административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност,
тъй като законопроектът не въвежда забрана за извършване на производствена дейност
извън територията на индустриален парк, включително за изграждане и функциониране
на образувания, в които да се извършва производствена дейност. Вписването в регистъра
удостоверява изпълнението на изискванията на закона и дава статут на съответното
образувание да се ползва от възможностите, които са предоставени със закона, вкл. от
мерките за стимулиране, приети в съответствие с него.
Със законопроекта е определен редът за създаване на индустриален парк, като в
необходимата изчерпателност са изброени действията на съответните лица и органи.
Фактическият състав по създаване на индустриален парк ще приключва с вписването на
парка в регистъра, след което може да започне неговото изграждане.
Законопроектът определя и минималното задължително съдържание на
документите и договорите, с които се осигурява създаването и функционирането на
индустриален парк:
1) Концепция за индустриален парк (концепцията). Това е документът, който ще
определи дългосрочните перспективи и цели за развитие на парка. Концепцията се
изготвя от инициатора за създаването на индустриален парк, който, в зависимост от вида
на парка, е: (i) министърът на икономиката – за държавен парк и за съвместен
индустриален парк с държавно и общинско участие; (ii) кметът на общината – за
общински парк и за съвместен индустриален парк с общинско или с държавно и
общинско участие и (iii) представляващият юридическото лице – собственик пред орган,
определен с устава, съответно с учредителния договор. Концепцията се публикува в
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регистъра, с което се осигурява публичност относно съдържащите се в документа
обстоятелства.
2) Бизнес-план, който съдържа анализ на средата, на пазара и на конкуренцията,
маркетингов план, план за управление, оперативен план, финансов план, източниците на
финансиране и приложения. Бизнес-планът се изготвя от оператора.
3) Подробен устройствен план на индустриалния парк, който се изработва като:
а) план за регулация и застрояване (регулация на улици и поземлени имоти и за
режим на застрояване) по чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, с планове и план-схеми по чл. 108,
ал. 2 от ЗУТ –когато индустриалният парк е обособен в границите на населено място или
селищно образувание или
б) специализиран подробен устройствен план по смисъла на чл. 111, ал. 1 от ЗУТ,
който съдържа плана по буква „а“ и парцеларни планове по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ –
когато за него трябва да се осигури транспортен достъп до път, железопътна
инфраструктура или воден път, както и присъединяване на парка към приложими
елементи на техническата инфраструктура по чл. 64, ал. 1 от ЗУТ.
4) Договор за експлоатация, с който се определят дейностите по експлоатация,
които се възлагат на оператора. Договор за експлоатация не се сключва, когато оператор
е собственикът на индустриалния парк.
5) Правилник за цялостната организация в индустриалния парк, с който се
определят условията и реда за проектиране и строителство на вътрешната техническа
инфраструктура, за придобиване на права върху имоти или части от имоти на
територията на парка, строителство на територията на парка. В правилника се посочват
услугите, които операторът предоставя на инвеститорите – сам или чрез партньори и се
изброяват дейностите, които са допустими на територията на парка и правата и
задълженията на оператора и на потребителите.
Концепцията, подробният устройствен план и правилникът за цялостната
организация в индустриалния парк, както и техните актуализации, следва да се
публикуват в регистъра.
Законопроектът осигурява облекчено и осъществявано в относително кратки
срокове административно регулиране на изграждането и развитието на индустриален
парк, което се осигурява със:
1) Съвместяването по време на административните производства по издаването на
основните административни актове по ЗУТ за регулиране отделните етапи на изграждане
на индустриалния парк с тези по издаването на административни актове, предвидени със
специалните закони, вкл. за:
а) административните актове за промяна на предназначението поземлени имоти в
горски територии и на земеделски земи, включени в територията на индустриалните
паркове;
б) административните актове, издавани при условията и по реда на глава шеста и
седма на Закона за опазване на околната среда, по Закона за биологичното разнообразие,
Закона за управление на отпадъците, Закона за водите и другите закони за опазване на
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околната среда;
в) административните актове за осигуряване на безопасност и опазване на
човешкото здраве и материалните ценности, издавани при условията и по реда на Закона
за здравето, Закона за културното наследство, Закона за храните, Закона за
ветеринарномедицинската дейност, Закона за пътищата, Закона за движение по
пътищата, Закона за железопътния транспорт, Закона за гражданското въздухоплаване,
Закона за електронните съобщения, Закона за енергетиката и др. - в приложимите случаи
в зависимост от вида и устройството на индустриалния парк;
г) документите за предоставяне на изходни данни и други документи за признаване
на права и задължения, необходими за изработване на устройствените планове и
инвестиционните проекти за индустриалните паркове и за издаване на актовете по чл. 31,
ал. 2.
Съвместяването на административните производства за издаване на актовете по
специалните закони с тези по ЗУТ ще осигури съкращаване до 50 на сто общото
времетраенето на административното регулиране при изграждане на индустриалния
парк,
2) Предвиждането
административните
производства
за
издаване
на
административни актове по ЗУТ и по т. 1) да се извършват в срокове, които са с 50 на сто
по-кратки от сроковете, определен със ЗУТ или със съответния специален закон. Не се
предвижда съкращаване на предвидени със ЗУТ или със съответния специален закон
срокове за процедури за осигуряване на обществен достъп или за обществено обсъждане
на документи, с оглед защита на обществения интерес.
3) Въвежда изискване подаването на заявленията за издаване на актовете,
свързани с изграждане на индустриален парк, публикуването на заявленията и
приложенията към тях, съобщаването на заинтересованите лица за публичен достъп до
публикуваните заявления и приложенията, и съобщаването на издадените
административни актове да се извършва по електронен път чрез електронни средства,
включително електронна поща.
4) При извършване на административните производства, свързани с изграждането
на индустриален парк, заявленията и приложенията към тях, за които със ЗУТ или друг
закон се изисква подписване, заверяване и/или подпечатване, да се подписват с
квалифициран електронен подпис, съответно се заверяват с електронен печат. С
квалифициран електронен подпис ще се подписват и крайните административните
актове, издавани във връзка с изграждането на индустриален парк. Заверяването и/или
подпечатването на влезли в сила устройствени планове и техните изменения, на
одобрени инвестиционни проекти или техните изменения и/или на други строителни
книжа от административните органи или упълномощените от тях лица, ще се извършва с
квалифициран електронен подпис, съответно ще се заверяват с електронен печат.
С облекченото административно регулиране се създават нормативни условия за
облекчаване на регулаторната административна тежест, за съкращаване на времетраенето
за администриране и за намаляване на разходите за изграждането и развитието на
индустриалните паркове чрез:
• съкращаване продължителността на инвестиционния процес по отношение на
общото необходимо време за неговото администриране, което се намалява с 50 на сто
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спрямо времето за администриране по действащото законодателство; така намаленото
време се съкращава допълнително в резултат на пълното съвместяване по време на
всички административни производства по специалните закони с административните
производства по ЗУТ;
• създаване на законови предпоставки при изграждане и развитие на
индустриалните паркове всички регулаторни режими да се осъществяват като
електронни услуги.
Дейностите по експлоатация на индустриален парк се извършват от оператора и
включват: поддържане на вътрешната техническа инфраструктура, осигуряване на
административно и друго обслужване на инвеститорите относно извършваните на
територията на парка дейности в съответствие с правилника за цялостната организация в
индустриалния парк и със съответния договор за стопанска дейност, оказване на
съдействие на потребителите в индустриалния парк във връзка с административното
обслужване на дейността им от страна на държавни и общински институции и сключване
на договорите за стопанска дейност, на договорите за партньорство и на договорите за
услуги. Изчерпателното изброяване на дейностите по експлоатация гарантират
равнопоставеност на инвеститорите и яснота в отношенията им с оператора. Извън
задължителните дейности по експлоатация, законопроектът изброява неизчерпателно и
други дейности, които може да се възложат от собственика на оператора. Такива са
дейностите по строителство на вътрешната техническа инфраструктура; сключването на
договори с партньори за осигуряване на услуги на територията на парка; изграждане и
поддържане на транспортния достъп; сключване на договори с лица, получили
регистрационен документ по Закона за управление на отпадъците за събиране и
транспортиране на битовите отпадъци, генерирани на територията на ИП, до съответните
съоръжения и инсталации; изграждане и поддържането на производствени и други
сгради и съоръжения на територията на индустриалния парк, и др.
Определени са формите на развитие на индустриалните паркове – разширяване на
територията, преструктуриране на парка и преустройство на строежите на територията на
парка. Дейностите за развитие на индустриалните паркове ще се регулират с изискваните
от действащото законодателство административни актове, които ще се издават в процеса
на експлоатация на парка или съответния строеж в кратките срокове и при облекчения
режим, предвидени за административни актове, свързани с изграждането на
индустриалните паркове.
Предвид естеството на законопроекта, в него не са включени мерки за
противодействие на корупцията.
Законопроектът не въвежда изисквания на законодателството на Европейския съюз
и не засяга прилагането на актове, свързани с това законодателство.
За прилагането на законопроекта не се изискват финансови и други средства. Не се
предвижда създаването на нови административни органи и звена.
Създаването и поддържането на регистъра на индустриалните паркове, предвиден
със законопроекта, ще се извърши в рамките на определените бюджетни средства на
Министерството на икономиката.
С постигането на целите на Закона за индустриалните паркове ще се повиши
конкурентноспособността на местните предприятия, което като краен резултат ще доведе
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до повишаване на приходите на държавата и общините от данъци и такси.
Концентрирането на производствената дейност в индустриални паркове ще доведе
до намаляване на разходите на държавата и на общините за изграждане и поддържане на
довеждаща пътна инфраструктура.
Препоръчваме вариант № 1, тъй като с него се постигат описаните по-горе цели и
желани ефекти, в т.ч. има положителни икономически въздействия по отношение на:
конкурентоспособността
и
инвестициите;
иновациите
и
изследванията;
макроикономическата среда; административните разходи на предприятията; държавния
бюджет и бюджетите на общините, както и положителни социални въздействия по
отношение на заетостта и пазара на труда, както и на стандартите за качествени условия
на труд. Не се очакват потенциални рискове от приемането на Закона за индустриалните
паркове, включително възникване на съдебни спорове.
Посочете изследваните варианти, включително алтернативи на предприемането на
нормативна промяна. Опишете накратко потенциалните рискове, свързани с
вариантите, каква е вероятността те да настъпят и техния ефект, ако настъпят.
Обосновете препоръчания вариант на действие. Повече информация добавете в
резюмето на препоръчания вариант с данни.

2. РЕЗЮМЕ НА ПРЕПОРЪЧАНИЯ ВАРИАНТ С ДОКАЗАТЕЛСТВА И ДАННИ
Общи годишни разходи
Общи годишни ползи

Вариант на действие

Ползи от Вариант № 1:
1) макроикономически ползи, в т.ч. повишаване на
икономическия растеж и заетостта и на брутната добавена
стойност на индустрията, в резултат на създаването на
благоприятна и конкурентна среда за инвестиране в
България чрез осигуряване на инфраструктура за
задоволяване на потребностите на предприятията, както и
за освобождаване на бизнеса от нетипични дейности.
2) повишена конкурентоспособност на предприятията и
увеличаване на инвестициите, в т.ч. подобряване на
производителността и икономическата ефективност на
предприятията, в резултат от намаляването на
административните разходи на предприятията и
осигуряване
на
възможност
предприятията
да
съсредоточат капацитета си в основната производствена
дейност, както и освобождаване на ресурс за развитие на
иновации.
3) нарастване на иновациите и изследванията, в резултат
от
стимулирането
на
инвестициите
във
високотехнологични производства и услуги чрез
осигуряване в индустриалните паркове на условия за
внедряване на научноизследователска и развойна дейност,
на иновации и на трансфер на технологии и
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регламентирането на правила за създаване на
партньорства с научни, образователни, професионални и
др. институции.
4) намаляване на административните разходи на
предприятията, в т.ч. за стартиране на бизнес, в резултат
на освобождаване на бизнеса от нетипични дейности,
свързани с изграждането и поддържането на
инфраструктура, както и с извършването на общественообслужващи и други специални дейности.
5) повишаване на заетостта, в резултат на създаването на
благоприятна и конкурентна среда за инвестиране в
България.
6) подобряване на условията на труд, в резултат на
конкуренцията между отделните индустриални паркове и
осигуряването на условия за превръщането на
индустриалните паркове в привлекателна среда за работа
и отдих.
7) намалена административна тежест за предприятията,
тъй като в рамките на индустриалните паркове ще бъдат
създадени необходимите устройствени, технически и
организационни условия, чрез които бизнесът ще може да
бъде освободен от нетипични дейности, свързани с
изграждането и поддържането на инфраструктура, както и
с извършването на обществено-обслужващи и други
специални дейности.
8) облекчено и осъществявано в относително кратки
срокове административно регулиране на изграждането и
развитието на индустриален парк (намалено до 50 на сто
общото
времетраенето
на
административното
регулиране), в резултат на съвместяването по време на
административните производства по издаването на
основните административни актове по ЗУТ за регулиране
отделните етапи на изграждане на индустриалния парк с
тези по издаването на административни актове,
предвидени със специалните закони.
9) намаляване на разходите на държавата и на общините
за изграждане и поддържане на довеждаща пътна
инфраструктура, в резултат на концентрирането на
производствената дейност в индустриални паркове.
10) повишаване на приходите на държавата и общините
от данъци и такси, в резултат на повишаването на
конкурентноспособността на местните предприятия,
повишена икономическа активност на предприятията,
както и повишаването на печалбите им.
Разходи:
Законопроектът предвижда възможност общинският
съвет (за индустриалните паркове на територията на
общината) да приема мерки за стимулиране на
индустриалните паркове. Като мерки за стимулиране
могат да бъдат определяни преференциални размери на а)
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местни данъци, свързани с недвижимите имоти,
разположени на територията на индустриален парк; б)
местни такси за технически и за административни услуги
на територията на индустриален парк, както и
освобождаване на собствениците на вътрешната
техническа инфраструктура и обществено-обслужващи
обекти от местни такси по ред, определен с наредбата по
чл. 9 от Закона за местните данъци и такси.
Разходите, в резултат на евентуално приемане на подобни
мерки, ще бъдат изцяло компенсирани от посочените погоре редица ползи, в т.ч. и финансовите и
икономическите ползи за държавата и за общините.
За прилагането на законопроекта не се изискват
финансови и други средства от държавния бюджет или от
бюджетите на общините. Не се предвижда създаването на
нови административни органи и звена.
Създаването и поддържането на регистъра на
индустриалните паркове, предвиден със законопроекта,
ще се извърши в рамките на определените бюджетни
средства на Министерството на икономиката.
Не се очаква законопроектът да окаже въздействие върху
околната среда.

Вариант 0

Опишете качествено и количествено всички значителни
разходи и ползи на годишна база. Използвайте
приблизителни цифри и диапазони, когато е
по-приложимо. Обърнете особено внимание на
икономическите и социалните разходи и на разходите за
околната среда. Задължително включете паричен израз
на разходите и ползите (в лева).
Ползи: Не са идентифицирани в достатъчна степен ползи
от Вариант 0.
Разходи:
1) висок размер на административните разходи на
предприятията, в т.ч. за стартиране на бизнес, в резултат
на извършването от бизнеса на нетипични дейности,
свързани с изграждането и поддържането на
инфраструктура, както и с извършването на общественообслужващи и други специални дейности.
2) административна тежест за предприятията, тъй като
липсват необходимите устройствени, технически и
организационни условия, чрез които бизнесът да бъде
освободен от нетипични дейности, свързани с
изграждането и поддържането на инфраструктура, както и
с извършването на обществено-обслужващи и други
специални дейности.
3) значителна административна тежест по време на
административните производства по издаването на
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основните административни актове по ЗУТ за регулиране
отделните етапи на изграждане на индустриални паркове.
4) високи разходи на държавата и на общините за
изграждане и поддържане на довеждаща пътна
инфраструктура.
Описание и обхват на основните разходи
Вариант 1 предвижда възможност общинският съвет (за индустриалните паркове на
територията на общината) да приема мерки за стимулиране на индустриалните паркове.
Като мерки за стимулиране могат да бъдат определяни преференциални размери на а)
местни данъци, свързани с недвижимите имоти, разположени на територията на
индустриален парк; б) местни такси за технически и за административни услуги на
територията на индустриален парк, както и освобождаване на собствениците на
вътрешната техническа инфраструктура и обществено-обслужващи обекти от местни
такси по ред, определен с наредбата по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси.
Разходите, в резултат на евентуално приемане на подобни мерки, ще бъдат изцяло
компенсирани от посочените по-горе редица ползи, в т.ч. и финансовите и
икономическите ползи за държавата и за общините.
За прилагането на законопроекта не се изискват финансови и други средства от
държавния бюджет или от бюджетите на общините. Не се предвижда създаването на
нови административни органи и звена.
Опишете накратко най-важните парични и непарични изрази на разходите.
Опишете разходите за всички основни групи.
Предложението надхвърля ли минималните Не е приложимо
изисквания на Европейския съюз?
Да/Не/Не е приложимо
Има ли промяна в административната тежест? 1) Административната тежест за
Създават ли се нови регулаторни режими и предприятията ще се намали, тъй
регистри? Засягат ли се съществуващи като в рамките на индустриалните
регулаторни режими и регистри?
паркове ще бъдат създадени
необходимите
устройствени,
технически и организационни
условия, чрез които бизнесът ще
може да бъде освободен от
нетипични дейности, свързани с
изграждането и поддържането на
инфраструктура,
както
и
с
извършването на общественообслужващи и други специални
дейности.
Законопроектът
осигурява
облекчено и осъществявано в
относително
кратки
срокове
административно регулиране на
изграждането и развитието на
индустриален парк, което се
осигурява със съвместяването по
време
на
административните
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производства по издаването на
основните
административни
актове по ЗУТ за регулиране
отделните етапи на изграждане на
индустриалния парк с тези по
издаването на административни
актове,
предвидени
със
специалните закони.
2)
Не
се
създават
нови
регулаторни
режими.
Предвиденото
вписване
в
Регистъра на индустриалните
паркове не представлява режим по
смисъла на чл. 4, ал. 1 от Закона за
ограничаване
на
административното регулиране и
административния контрол върху
стопанската дейност, тъй като
законопроектът
не
въвежда
забрана
за
извършване
на
производствена дейност извън
територията на индустриален
парк, включително за изграждане
и функциониране на образувания,
в
които
да
се
извършва
производствена дейност.
За осигуряване на информираност,
публичност и прозрачност относно
индустриалните
паркове
законопроектът
въвежда
изискване за поддържане от
министъра на икономиката на
Регистър
на
индустриалните
паркове.
3)
Законопроектът
засяга
съществуващи режими и услуги
поради съвместяването по време
на
административните
производства по издаването на
основните
административни
актове по ЗУТ за регулиране
отделните етапи на изграждане на
индустриалния парк с тези по
издаването на административни
актове,
предвидени
със
специалните закони.
Не се засягат
регистри.
Какво е разпределението на годишните Микро-

Малки

съществуващи
Средни
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разходи
според
предприятията?

категорията

на (в лв.)
Не е
приложимо

(в лв.)

(в лв.)

Не е
приложимо

Не е приложимо

Вариант 1 не ограничава права и не създава нови задължения на МСП. Малките и средни
предприятия могат да участват като оператори, инвеститори или партньори в
индустриални паркове.
Вариантът не води до нови разходи по изпълняване на нормативни изисквания; не влияе
на достъпа до финансиране; не въздейства върху инвестиционния цикъл на
предприятията; не ограничава или забранява пускането на продукти на пазара; не води до
по-строго регулиране на икономическите сектори.
Има ли предприятия, които са освободени С преходна разпоредба е уреден
от спазване на новите правила, въведени с статутът на заварените индустриални
зони, технологични паркове и др.
предложението?
подобни,
като
е
предоставена
възможност същите да продължат
дейността си по досегашния ред или да
я съобразят с изискванията на Закона за
индустриалните паркове.
Описание и обхват на основните ползи
1) Макроикономически ползи, в т.ч. повишаване на икономическия растеж и заетостта и
на брутната добавена стойност на индустрията.
2) Повишаване на конкурентоспособността на предприятията и увеличаване на
инвестициите, в т.ч. подобряване на производителността и икономическата ефективност
на предприятията.
3) Нарастване на иновациите и изследванията.
4) Намаляване на административните разходи на предприятията.
5) Повишаване на заетостта.
6) Подобряване на условията на труд.
7) Намаляване на административната тежест за предприятията.
8) Облекчаване и намаляване на сроковете при административно регулиране на
изграждането и развитието на индустриален парк.
9) Намаляване на разходите на държавата и на общините за изграждане и поддържане на
довеждаща пътна инфраструктура.
10) Повишаване на приходите на държавата и общините от данъци и такси.
Опишете накратко най-важните парични
Опишете ползите за всички основни групи.
Ключови рискове

и

непарични

изрази

на

ползите.

Не се очакват потенциални рискове от приемането на Закона за индустриалните паркове,
включително възникване на съдебни спорове.
Има ли рискове от реализиране на предложението? Може ли да бъде изразен
количествено, колко и какви юридически и физически лица ще бъдат засегнати и как?
3. ПРОВЕДЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
Консултации
Консултации са направени в рамките на работната група по изготвянето на
законопроекта с „Национална компания индустриални зони” ЕАД и с публични и частни
организации, опериращи индустриални зони.
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Законопроектът ще бъде публикуван за обществено обсъждане на Портала за обществени
консултации, съобразно Закона за нормативните актове (ЗНА).
Основните въпроси за обсъждане в рамките на обществената консултация са:
1) Осигурява ли законопроектът възможност за постигане на целите по т. 2?
2) Достатъчни ли са предложените правила относно условията и реда за създаването,
изграждането, функционирането и развитието на индустриалните паркове?
3) Разпоредбите на нормативния акт формулирани ли са точно и ясно, с оглед улесняване
на последващото им практическо прилагане?
Посочете основните заинтересовани страни извън държавната администрация, с
които са проведени консултации. Направете кратък анализ на броя и характера на
отговорите, получени от консултацията.
4. ПРИВЕЖДАНЕ В ДЕЙСТВИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
От коя дата предложението ще започне да действа?
От датата на влизане в сила
на закона
Коя институция/организация ще отговаря за осъществяване на предложението и за
контрола?
Институциите и организациите от публичния сектор, на които със законопроекта са
възложени функции относно създаването, изграждането, функционирането и развитието
на индустриалните паркове, както и конкретните им функции, са подробно изброени погоре.
За прилагането на законопроекта не се изискват финансови и други средства. Не се
предвижда създаването на нови административни органи и звена.
Създаването и поддържането на регистъра на индустриалните паркове, предвиден със
законопроекта, ще се извърши в рамките на определените бюджетни средства на
Министерството на икономиката.
Опишете отговорната институция за осъществяването на предложението.
Предложението предвижда ли разходи за дадена институция или организация?
Подпис на директора на дирекцията,
отговорна за изработването на
Дата: 10.03.2020 г.
проекта на нормативния акт:
………………………………...………….
Мариета Немска
Директор на дирекция „Икономическа и
социална политика“ в администрацията
на Министерския съвет

