Уважаеми съставители на проекта за подзаконов нормативен акт,

Идеята, която сте „прегърнали“ е чудесна, но за съжаление предлаганият от Вас проект за
нормативен акт е поредното доказателство, че в Република България принципът за правовата държава
е изпразнен от своето съдържание. Бих искал да изложа по-долу някои съображения в подкрепа на
това свое твърдение.

1. Прави впечатление, че определеният от Вас срок за обществено обсъждане на проекта за
нормативен акт е 14-дневен, позовавайки се на нормите на чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за
нормативните актове (ЗНА). Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 4 от ЗНА, срокът за предложения и
становища по проектите за нормативни актове, публикувани за обществено обсъждане, е не по-кратък
от 30 дни, като законодателят е допуснал хипотеза, при която този срок е по-кратък (14 дни) при едно
изключение - когато са налице изключителни случаи и при изрично посочване на причините за
съкратения срок за обществено обсъждане в мотивите, респ. в доклада, качени за обществено
обсъждане. Необходимо е да се отбележи, че тези две изисквания са кумулативни и безусловни. В
конкретния случай причините за намаления срок за обществено обсъждане са посочени в
представените мотиви (макар и с абсурдни аргументи). Липсва, обаче, посочване (и мотивиране) на
втората предпоставка, за да се използва хипотезата на чл. 26, ал. 4 от ЗНА, а именно - изключителността
на случая, че срокът за обществено обсъждане да е 14-дневен, а не 30-дневен. Фактът, че проект на
Наредба за изменение на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите и
придружаващите го мотиви вече е бил подлаган на процедура по обществено обсъждане, в периода
29.04.2021 г. – 31.05.2021 г., не може да бъде причина за намаляване на срока за обществено
обсъждане на нов проект за нормативен акт. По този начин, на процесуално основание, проектът за
нормативен акт е обременен със съществен порок, обосноваващ неговата отмяна.

2. По представените с проекта за нормативен акт мотиви

Следва да отбележа, че мотивите към проекта за нормативен акт представляват аргументация,
обосноваване на съставителя му защо, кое налага необходимостта от нова регламентация на
определен род или вид обществени отношения или изменянето, допълването или отменянето на вече
съществуваща нормативна уредба. От изложените мотиви се разбира до голяма степен точния смисъл
на конкретната разпоредба.

В настоящия случай мотивите към проекта за Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на
строежите, от една страна са несвързани по своя предмет с предлаганите изменения. Използването на
общи по своето съдържание изречения като мотиви ("Предвид изтичащия срок, определен за
съставяне на техническите паспорти на съществуващи строежи - държавна, общинска или частна
собственост, в т.ч. строежите - смесена държавна и частна собственост или смесена общинска и частна
собственост, в МРРБ се получиха множество реакции на омбудсмана на Република България, на
организации и граждани, на народни представители, направени бяха редица публикации и коментари
в пресата, в които се споделя, че в условията на висока степен на несигурност, породена от
извънредните обстоятелства на пандемията от COVID-19, гражданите, както и държавните и общински
институции няма да могат да се справят в посочения срок с разхода за задължителна паспортизация.
Обществеността изразява неразбиране по отношение на изискването за обследване и паспортизация
на съществуващи частни строежи когато не са налице намерения за изпълнение на строителни и

монтажни работи (СМР), свързани с конструкцията им или с издаване на разрешение за строеж"),
които не са свързани с предлаганите изменения, противоречи на чл. 28, ал. 2, т. 1 от ЗНА.
Видно от мотивите към проекта за изменение на подзаконовия нормативен акт, като причина за
предлаганите изменения се сочи "изтичащия срок, определен за съставяне на техническите паспорти
на съществуващи строежи", без обаче в проекта да се предвижда удължаване на този срок за всички
строежи (§2, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 5 от 2006 г. за
техническите паспорти на строежите). Това несъответствие между мотиви и съдържание на проекта за
изменение на подзаконовия нормативен акт е недопустимо и представлява съществен порок на
проекта.

От друга страна, така представените с проекта за изменение на Наредба № 5 от 2006 г. за
техническите паспорти на строежите мотиви са формални и бланкетни, факт, който съществено
опорочава предложения проект.

3. По направените с проекта изменения:

3.1. Актуалната редакция на чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на
строежите има следното съдържание: "Технически паспорт се съставя .... за съществуващ строеж - след
проведено обследване по реда на глава трета".

Предложеното изменение на горната разпоредба е следното: "Технически паспорт се съставя .....
за съществуващ строеж - след проведено обследване по реда на чл. 176в от ЗУТ при:
а) извършване на строителни и монтажни работи (СМР), които обхващат целия строеж и за които
се изисква издаване на разрешение за строеж;
б) извършване на СМР, които обхващат част от строежа, но засягат конструкцията му.“

Разпоредбата на чл. 176а, ал. 1 от ЗУТ гласи следното: "След извършване на нов строеж, както и
след реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуващ
строеж, се съставя технически паспорт на строежа".
Предложената нова редакция на чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредба № 5 от 2006 г. за техническите
паспорти на строежите не кореспондира със смисъла на чл. 176а, ал. 1 от ЗУТ и му противоречи.
Разпоредбата на закона предвижда изработването на технически паспорт на съществуващ строеж,
когато се извършват някои от изрично изброените технически или монтажни действия, при това – без
значение дали обхващат целия строеж или части от него.
3.2. С предложения за обществено обсъждане проект на изменение на Наредба № 5 от 2006 г. за
техническите паспорти на строежите, е предвидено изменение на чл. 2, ал. 2 от подзаконовия
нормативен акт.
Настоящата редакция на чл. 2, ал. 2 има следното съдържание: „Техническите паспорти по чл. 2, ал.
1, т. 1 и 2 се актуализират при извършване на строителни и монтажни работи (СМР), за които се изисква
издаване на разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел III от ЗУТ, преди въвеждането на
строежите в експлоатация“.

Съгласно изменението „2. В ал. 2 думите „строителни и монтажни работи“, както и скобите на
абревиатурата „СМР“ се заличават“. Така новата редакция на разпоредбата на чл. 2, ал. 2 от Наредба
№ 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите би придобила следният вид: „Техническите
паспорти по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2 се актуализират при извършване на, за които се изисква издаване на
разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел III от ЗУТ, преди въвеждането на строежите в
експлоатация“. В случая, наложително е да се напомни, че чл. 9, ал. 1 от ЗНА императивно изисква
разпоредбите на нормативните актове да бъдат формулирани на общоупотребимия български език,
кратко, точно и ясно. Предложеното изменение не нито точно, нито ясно, а представлява една
безсмислица, която е резултат от недотам прецизна юридическа дейност.
3.3. С представения проект за изменение на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на
строежите е предвидено изменение на § 2, ал. 2 от подзаконовия нормативен акт, съгласно което се
удължава срока за изготвяне на технически паспорти на съществуващи строежи - публична държавна
и публична общинска собственост, които се съставят в срок до 31.12.2032 г. Необяснимо е, в тази
връзка, след като в мотивите към представения проект за изменение на Наредбата изрично се посочва
като основание за изменението „изтичащия срок, определен за съставяне на техническите паспорти
на съществуващи строежи - държавна, общинска или частна собственост, в т.ч. строежите - смесена
държавна и частна собственост или смесена общинска и частна собственост“, защо срокът за
съставяне на технически паспорти не е продължен и по отношение на строежите - смесена държавна
и частна собственост или смесена общинска и частна собственост.

4. В допълнение следва да се отбележи едно съществено обстоятелство, което е пропуснато при
съставяне на представения проект за изменение на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти
на строежите. Разпоредбата на чл. 12 от ЗНА изрично предвижда, че актът по прилагане на закон
може да урежда само материята, за която е предвидено той да бъде издаден. Безспорно е, че
представеният за обществено обсъждане проект за изменение е нормативен акт, акт по прилагане на
закон. В случая това е подзаконов нормативен акт, издаван от министъра на регионалното развитие и
благоустройството, който има за задача да приложи отделна разпоредба (и конкретно това е чл. 176а,
ал. 6 от ЗУТ) на нормативен акт от по-висока степен (закон).
Съгласно чл. 176а, ал. 6 от ЗУТ „Министърът на регионалното развитие и благоустройството издава
наредба, с която се определят обхватът и съдържанието на техническите паспорти, както и редът за
тяхното съставяне, предоставяне, регистриране и съхраняване“. Какво обхващат обхвата и
съдържанието на техническите паспорти, както и какъв е редът за тяхното съставяне, предоставяне,
регистриране и съхраняване е установено в Глава втора от Наредбата. Ето защо, след като липсва
изрична разпоредба в закона, която да установява правно положение, съгласно което с него да се
конкретизират хипотезите, при които се съставят техническите паспорти на строежите, подобно
дописване на закона е недопустимо.
От горното следва, че с подзаконов нормативен акт не могат да се определят хипотезите за
изготвяне на технически паспорти, нито видовете строежи, за които се съставят или не се съставят
технически паспорти, така, както е предвидено в съществуващите разпоредби на чл. 2 от Наредба № 5
от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. Това е прерогатив единствено на нормативен акт от
по-висока степен, а именно – Закона за устройство на територията. Поради изложените причини
предложената от Вас редакция следва да е в посока на отмяна на чл. 2 от Наредба № 5 от 2006 г. за
техническите паспорти на строежите.

5. На министъра на регионалното развитие и благоустройството също така е делегирано
правомощието да определи и сроковете за съставяне на техническите паспорти за отделните

категории съществуващи строежи, в т.ч. държавна и общинска собственост (чл. 176а, ал. 7 от ЗУТ). Кои
са отделните категории строежи е посочено в Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на
видовете строежи, където те са класифицирани на различни категории (първа, втора, трета и пр.).
Вместо това, в § 1, т. 1 и т. 2 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите
паспорти на строежите, е определено съдържанието на понятията „нов строеж“ и „съществуващ
строеж“, като по този начин недопустимо се разширява обхвата на термина „строежи“, предвиден в
ЗУТ.
6. В мотивите към проекта за изменение на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на
строежите изрично се посочва, че една от причините за предложените промени е неразбирането на
гражданите на изискването за обследване и паспортизация на съществуващи частни строежи когато
не са налице намерения за изпълнение на строителни и монтажни работи (СМР), свързани с
конструкцията им или с издаване на разрешение за строеж. В тази връзка следва да се отбележи, че
теоретично, а и практически е безспорно, че придаване на обратно действие на нормативните актове
(и в частност на правните норми, съдържащи се в тях) е неприемливо. Допуска се действие ex tunc на
нормативните актове единствено по изключение и то с изрична разпоредба в нормативния акт, който
предвижда обратно действие (чл. 14, ал. 1 от ЗНА). Когато с регламентация на обществени отношения
се засягат права или се възлагат задължения на правните субекти, обратно действие не се допуска (вж.
в този смисъл Решение № 10 от 15 ноември 2011 г. по конституционно дело № 6 от 2011 г.). В този
смисъл, технически паспорти, съгласно действащото законодателство, се съставят не изобщо за
строежите, без значение от тяхното въвеждане в експлоатация, а само за нов завършен строеж (при
това след влизане в сила на чл. 176а от ЗУТ – 01.01.2007 г.) или за съществуващ строеж, по отношение
на който са извършени реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство. Да се
приеме противното, би означавало да се придаде ретроактивно действие на правна норма и да се
засегнат негативно интересите на правните субекти.

Ето защо, смятам, че е необходимо да се положат повече, при това прецизни от юридическа страна,
усилия, за да бъде преодоляно недоразумението съставяне на технически паспорт за всяка сграда, без
значение на момента, в който е въведена в експлоатация. Тези усилия, по скромното ми мнение,
следва да бъдат насочени в две посоки: първо, издаване на нови указания по прилагане на Наредбата
от министъра на регионалното развитие и благоустройството и второ – своевременни изменения и
допълнения в Закона за устройство на територията.
Предвид гореизложеното, смятам, че представеният за обществено обсъждане проект на Наредба
№ 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите противоречи на Закона за устройство на
територията и на обществения интерес. Ето защо, текстовете следва да бъдат изменени, както следва:
1. § 2. „Чл. 2 се отменя“.
2. § 3. „§ 2 от Преходните и заключителните разпоредби се отменя“.
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