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СТАНОВИЩЕ
ОТНОСНО: Проект на Закон за индустриалните паркове
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
„Национална компания индустриални зони“ ЕАД (НКИЗ) принципно подкрепя
публикувания в портала за обществени консултации проект на Закон за индустриалните
паркове и изказва своята благодарност за положените труд и усилия. НКИЗ е дружество
от холдингов тип със 100% държавно участие в капитала, специализирано в
изграждането на индустриални паркове и управление на индустриални зони, създадено
през 2009 г. с цел реализиране стратегията на българското правителство за развитие на
икономиката и подпомагане привличането на преки чуждестранни инвестиции в
Република България чрез изграждане на индустриални зони с необходимата довеждаща
и локална инфраструктура и създаване на условия за реализиране на нови
инвестиционни проекти.
Към настоящия момент НКИЗ управлява четири действащи зони –
Икономическа зона София-Божурище, Свободна зона Русе, Индустриални зони Видин
и Свиленград, участва в управлението на още три действащи зони - Индустриален и
логистичен парк Бургас и Индустриална зона Загоре и развива допълнително пет
индустриални терена в градовете Бургас, Карлово, Телиш /Плевен/, Суворово /Варна/ и
Кърджали. Изрична нормативна уредба за правни субекти, чийто основен предмет на
дейност включва изграждане и управление на индустриални зони, към момента липсва
и считаме, че празнотата в законодателството следва да бъде запълнена. Легална
дефиниция съществува само в Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ), но само
по отношение терминологичното дефиниране на понятието „индустриална зона“. За
дейностите, администрирането и учредяването на дружества, осъществяващи подобни
дейности, до момента се е прилагал общия законодателен режим.
Управлението на индустриални зони, привличането и задържането на
инвестиции в тях включва множество и разнообразни дейности, в това число и
осъществяването на ред административни процедури, свързани с устройственото
планиране на територията, изграждането и експлоатацията на техническата
инфраструктура. НКИЗ, макар и създадено с цел реализиране на стратегията на
българското правителство за развитие на икономиката, не разполага с нормативно
установени механизми да оперира при по-облекчени условия, нито с възможност да
потърси специална закрила на правата си, в това число и тези на привлечените
инвеститори, поради което считаме, че специалната нормативна уредба би следвало да

реши част от възникналите казуси и да създаде възможност за работа при поблагоприятни и облекчени условия. Предвид обстоятелството, че основната дейност на
НКИЗ е свързана с изграждане и управление на индустриални зони и паркове и
включва изпълнение на всички правоотношения, регламентирани в проекта на закон,
бихме искали да предложим на Вашето внимание следните бележки и коментари по
конкретни текстове:
1.
В чл. 4. ал. 1 – „…най-малко за производствени дейности“ – предлагаме
стилистична корекция като изразът „най-малко“ да се замени „с преобладаващо
предназначение за“.
2.
В чл. 5, ал. 2, с оглед унифициране на предложението дадено за
изменение в чл. 4, ал. 1, предлагаме първото изречение да се измени по следния начин:
„Индустриалният парк се състои от поземлени имоти с преобладаващо предназначение
за производствени дейности.“
3.
Предлагаме в чл. 5, ал. 3 в края на изречението да се добави следния
текст: „…освен в случаите на съдебни спорове за неизпълнени инвестиционни проекти,
сертифицирани по реда на Закона за насърчаване на инвестициите“, тъй като основните
продажби на имоти в индустриалните зони, управлявани от НКИЗ са осъществени по
реда на ЗНИ, съгласно който при неизпълнение на инвестиционния проект има
възможност да се развали договора, като при тази хипотеза, доколкото се касае за
договор с вещно-правен ефект, развалянето се осъществява по съдебен ред. Предлагаме
последното изречение на чл. 5 да се премести в ДР на проекта на закон като се посочи,
че Преобладаващо предназначение за производствени дейности означава, че поне
половината от имотите в индустриалния парк са с предназначение за производствени
и/или складови дейности, тъй като считаме, че разпоредбата има характер на
дефиниция.
4.
В чл. 6. ал. 1 предлагаме стилистична корекция, като думата „трябва“
предлагаме да се замени със „следва“. Считаме, че по този начин е по-ясно, че
условията по този член не е необходимо да бъдат изпълнение към момента на
регистрацията на ИП.
5.
Съгласно чл. 9 , ал. 2, т. 1, когато собственик на ИП е държавата,
оператор може да бъде публично предприятие – търговско дружество, едноличен
собственик на капитала на което е държавата (т.е. дружество, което е регистрирано като
търговец по ТЗ), а в чл. 18, дружество юридическо лице, регистрирано като търговец се
счита за собственик на частен индустриален парк. Считаме, че текстовете и понятията
следва да се прецизират, доколкото е възможно да възникнат обърквания относно
правосубектността. НКИЗ отговаря и на изискването за оператор на държавен
индустриален парк, тъй като е публично предприятие с едноличен собственик
министерство на икономиката, но при спазване условията на чл. 18 от проекта на закон
собствеността му се счита и за частна, доколкото е дружество юридическо лице,
регистрирано като търговец.
6.
По отношение на чл. 10, чл. 11 и чл. 12 – предлагаме по-опростен модел,
без да се включват толкова различни субекти (партньор и потребител) чиито функции и
характеристики се припокриват в различните хипотези, видно и от разпоредбата на чл.
12, като в текстовете на чл. 14, където се споменава „потребител“, но този субект
отговаря на условията за инвеститор и считаме, че е подходящо да бъде употребен

именно този термин. Предлагаме в чл. 10 да се уточни дали този договор за стопанска
дейност има и транслативен характер и ако има – дали заменя нотариалната форма за
действителност.
7.
В чл. 14. ал. 1 след второто изречение предлагаме да се добави ново
изречение: „Когато собственик и/или оператор на индустриалния парк е търговско
дружество, едноличен собственик на капитала на което е държавата, забраната по чл. 28
от Закона за приватизация и следприватизационен контрол не се прилага.“ НКИЗ е
включено в списък-приложение № 1 по чл. 3, ал. 1 от Закона за приватизацията и
следприватизационния контрол (ЗПСПК), а чл. 28 от ЗПСПК постановява забрана за
дружества, включени в списъка извършването на разпоредителни сделки с дълготрайни
активи, сключване на договори за придобиване на дялово участие, за наем, за
съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания, както и поемане на
менителнични задължения. Съгласно чл. 28, ал. 9 от ЗПСПК, продажбата на недвижими
имоти може да се извърши след решение на Министерския съвет или на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол по предложение на органа, упражняващ
правата на собственост в капитала на търговските дружества. Другата възможност за
продажба е в полза на инвеститори, получили сертификат за клас инвестиция по реда
на Закона за насърчаване на инвестициите, като част от пакета насърчителни мерки,
една от които е продажба, замяна или учредяване на възмездно ограничено вещно
право без търг или конкурс на имоти, собственост на еднолични дружества с държавно
или общинско участие. С приемането на проекта на Закон за индустриалните паркове,
за НКИЗ ще се осигури възможност да продава на инвеститори индустриални терени
при по-облекчени условия.
8.
В чл. 16 предлагаме да се предвиди собствеността на инфраструктурата
да е само възможност, доколкото може да има собственици/оператори, които не искат
да изпълняват дейности по експлоатация на инфраструктурата.
9.
В чл. 22, т. 2 предлагаме стилистична корекция като след израза „когато
се установи, че на територията на парка“ се добави следния текст: „…се извършват
дейности, които не са допустими и/или не съответстват на устройствените
характеристики и/или конкретното предназначение на територията съгласно приетия и
влязъл в сила ПУП на ИП“, тъй като съгласно чл. 18 от Закона за устройство на
територията „За поземлените имоти, урегулирани за застрояване с подробен
устройствен план, се определят: конкретното предназначение, допустимите дейности и
допустимото застрояване;“
10. По отношение на чл. 22, т. 3 считаме, че невписването в регистъра на
актуализиран документ в срок не следва да води до отписване при първо установено
нарушение, а да се предвиди друга санкция и да се предостави възможност за
представяне на съответния документ на по-късен етап.
11. В чл. 32. ал. 1-5 предлагаме във всички алинеи накрая да се добави:
„…доколкото е приложимо“, предвид липсата на техническа готовност в по-малки
общини.
12. В § 1. т. 2 считаме, че следва да се прецизира понятието „сходни
производствени дейности“, доколкото еднаквата или сходна инфраструктурна
обезпеченост не може да бъде критерии за една и съща производствена дейност. На
територията на зоните, управлявани от НКИЗ с едни и същи изисквания относно
инфраструктурната обезпеченост се извършват разнородни по характер дейности.

13. По отношение на новия § 3. – доколкото на територията на страната има
вече действащи и изградени индустриални зони, предлагаме за тях част от
изискванията да не се прилагат, като се добави в края на параграфа следния израз: „…
като за първо вписване не се изискват документите по чл. 24-27 включително“, а
съществуващите и актуални към момента на вписването или да се приеме
предложението отправено от Българска стопанска камара за облекчен ред за вписване.
14. Предлагаме да се помисли за отделна глава, касаеща административни
санкции за неподаване в срок на документи при регистрираните паркове, както и за
неспазване срокове от страна на административните органи по чл. 33.
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