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свободното предоставяне на услуги за постигане на пълно съответствие с разпоредбите на
европейското законодателство в областта на услугите на вътрешния пазар и по-конкретно
с изискванията на Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12
декември 2006 г.
Направените предложения за изменение и допълнение на ЗДПУ са във връзка с
препоръки на Европейската комисия получени чрез системата EU Pilot (Запитване
№2357/11/MARK от 13.09.2011), свързани с необходимостта от предприемането на
последващи действия и законодателни мерки на национално ниво във връзка с
прилагането на Директива 2006/123/ЕО относно услугите на вътрешния пазар.
Проектът на ЗИД на ЗДПУ цели постигане на по-прецизно въвеждане и пълно и точно
прилагане на разпоредбите на Директивата за услугите в България, което да създаде поголяма правна сигурност за доставчиците на услуги.
ЗДПУ регламентира общите правила и принципи относно осигуряване на правото на
установяване

на

доставчиците

на

услуги

и

свободното

предоставяне

на

услуги,

гарантирани от разпоредбите на чл.49 и чл.56 от Договора за функциониране на ЕС и
Директива 2006/123/ЕО. Като общ закон ЗДПУ предвижда специален закон да може да
въвежда разрешителен режим, само когато е необходим за защита на обществения
интерес, който не може да бъде защитен с по-малко ограничителни мерки и не
дискриминира доставчика на услуги. В допълнение, специалните закони могат да налагат
единствено изисквания, които не противоречат на разпоредбите на ЗДПУ като при
наличие на конфликт между тях, специалните закони следва да бъдат изменени в
съответствие със ЗДПУ, предвидено в § 2 от Допълнителните разпоредби на ЗИД на ЗДПУ.
С направените изменения и допълнение е предвиден механизъм за контрол на процеса по
въвеждане на нови нормативни изисквания относно достъпа до услуги или упражняването
на дейности по предоставяне на услуги. Компетентните органи са длъжни да мотивират
въвеждането на изисквания спрямо доставчиците на услуги, както и да посочат
съответствието им с принципите на свободата на установяване и свободното предоставяне
на услуги.
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Направени са промени във връзка с премахването на думата “администратор” на
ЕЗК. По силата на чл. 3 от ЗДПУ, функциите на ЕЗК в България се изпълняват от Единния
портал за достъп до електронни административни услуги, който се изгражда и поддържа
от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, който се явява
и администратор на ЕПДЕАУ и на ЕЗК. В ход е изграждането на нов портал, който ще
изпълнява функциите на ЕЗК, което налага тази промяна. Чл. 3, ал. 3 предвижда
Министерският съвет да приема наредба за условията и реда за поддържане и
функциониране на ЕЗК по съвместно предложение на Министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и Министъра на транспорта, информационните технологии и
съобщенията.
В § 6 във връзка с достъпа до упражняване на дейностите по предоставяне на
услуги, чл. 9, ал. 2 от ЗИД на ЗДПУ конкретизира трите принципа за съответствие,
съгласно които специален закон може да въвежда разрешителен режим – принципите на
недискриминация, необходимост и пропорционалност.
В § 7 е предвидено създаване на нова ал. 2 в чл. 11, която въвежда разпоредбите на
чл. 15 на Директива 2006/123/ЕО. В ал. 2 са изброени изисквания към доставчиците на
услуги, които се допуска да бъдат въвеждани в националното законодателство, когато
това

е

оправдано

от

наложителни

причини

свързани

с

обществения

интерес,

недискриминационно и пропорционално.
Една от основните цели на Директива 2006/123/ЕО е да улесни презграничното
(временното) предоставяне на услуги във връзка с една от основните свободи заложени в
чл. 56 от Договора за функциониране на ЕС – свободното движение на услуги в рамките
на Единния вътрешен пазар. С цел по-голяма яснота на законовите разпоредби, терминът
„свободно предоставяне на услуги” е заменен с „временно предоставяне на услуги”, за
което

е

дадено

определение

в

Допълнителните

разпоредби.

В

съответствие

с

изискванията на чл. 16 от Директивата, в § 9 от проекта на ЗИД на ЗДПУ, е предвидено
изменение на чл. 19, което касае предоставяне на услуги от лица, които са законно
установени в друга ДЧ, придобили са правото да упражняват конкретна дейност и желаят
временно или еднократно да предоставят тази услуга в България. Чл. 19, ал. 1 от проекта
на ЗИД на ЗДПУ гарантира, че тези лица могат свободно да предоставят услуги с временен
характер на територията на България, като тази свобода, в съответствие с ал. 2, може да
бъде ограничена само от изисквания, наложени с изрична разпоредба в закон и при
съблюдаване на посочените принципи. Изискването поставено в ал. 2 цели специалните
закони, които регулират конкретна дейност да предвиждат разграничение в изискванията
към доставчиците на услуги за случаите на трайно установяване в България и случаите на
временно предоставяне на услуги.
Чл. 19, ал. 3, точка 7 е изменен в съответствие с чл. 19 от Директива 2006/123/ЕО и
с оглед премахване на допуснатата от действащия закон възможност за налагане на
ограничения по отношение на получателите на услуги.
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Същевременно се създава нова ал. 5, която налага компетентните органи да приемат
всички документи, издадени по законодателството на друга държава-членка, които са
еквивалентни или по същността си сравними с целта на изискванията, определени в
законодателството на Република България.
Във връзка с препоръка на ЕК за конкретизиране обхвата на чл. 20, точки 6 и 12 от
ЗДПУ, в § 10 са направени съответните допълнения с препратки респективно към
Директива 2005/36/ЕО и Директива 2006/43/ЕО, които конкретизират обхвата на чл. 20 от
ЗДПУ.
В § 13 от проекта на ЗИД на ЗДПУ е предвидено създаването на нови ал. 5 и 6 в чл.
24, чрез които да бъдат обхванати разпоредбите на чл. 20 от Директива 2006/123/ЕО. Във
връзка с новата ал. 6, в Допълнителните разпоредби е включено определение на термина
„Обективни критерии”.
В § 15 е предвидена конкретизация на чл. 35, ал. 1 във връзка с изясняване на
обхвата на правомощията за осъществяване на контрол от страна на националните
компетентни органи спрямо доставчици от друга държава-членка, които временно
предоставят услуги на територията на България.
Във връзка с препоръките на ЕК по прилагане на Директива 2006/123/ЕО следва да
бъдат

предприети

законодателни

мерки

за

изменение

и

допълнение

и

в

други

законодателни актове с оглед привеждане на специфичното законодателство за отделните
сектори в съответствие с разпоредбите на Директивата. В тази връзка с проекта на ЗИД на
ЗДПУ се въвеждат и изменения и допълнения в Закона за Камарата на строителите в
България и Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното
проектиране, отнасящи се по-специално за временното и еднократно предоставяне на
услуги в областта на архитектурата, инвестиционното проектиране и строителството.
С проекта на ЗИД на ЗДПУ са отстранени констатираните от ЕК несъответствия с
разпоредбите на Директива 2006/123/ЕО. Същевременно,

разпоредбите на Закона са

допълнени и прецизирани с оглед избягване неяснотите и различните тълкувания, както и
с цел установяването на единен подход за унифициране на приложимото национално
законодателство в областта на предоставянето на услуги.

БОЙКО БОРИСОВ
Министър-председател
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