Приложение - План за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите, утвърдени с Решение № 617 на Министерския съвет от 12 август 2015 г.

№

Наименование на
нормативния акт

Проблемна област

Законово основание

Аргументи за необходимостта от мярката/ очакван резултат

Правни мерки

Отговорна
институция
(вносител)

Изработване на
нормативния акт и
таблица на
съответствиеот-до
30.08.2016

15.09.2016

31.09.2016

15.10.2016

Дата на предва- рително
съгласуване

Дата на внасяне в
МС

Дата за разглеждане на
заседание на МС

Краен срок за
приемане

1

Време за плащане на данъци

ДОПК

Въвеждане на идентификационен код за проследяване движението на стоки с висок фискален риск.

МФ, НАП

2

Време за плащане на данъци

ЗАДС

Облекчаване на административните режими и процедури и съкращаване на сроковете за предоставяне на услуги от АМ чрез иницииране на промени в ЗАДС

МФ, АМ

3

Време за плащане на данъци

ЗАДС

Изготвяне на проект на нов закон за облагане с акцизи.

МФ, АМ

30.08.2016

15.09.2016

31.09.2016

15.10.2016

31.12.2016

4

Разрешителни за строителство - брой
процедури и време за тяхното изпълнение

Закон за горите

За дейности, свързани с опазването и представянето на недвижими археологически културни ценности – държавна и общинска собственост, да се учредява право на строеж в поземлени имоти в
горски територии без промяна на предназначението им, като в чл. 54, ал. 1 от Закона за горите се създаде нова точка. Голяма част от археологическите културни ценности са в горски територии.
Липсата на регламентиран ред за извършване на дейности по опазването и представянето им, като консервация, реставрация, адаптация, които представляват строителство по смисъла на ЗУТ,
възпрепятства осъществяването на инвестиционните проекти на общините и ведомствата, на които те са предоставени за управление по реда на Закона за културното наследство. Мярката ще
облекчи дейностите по опазването и представянето на археологически културни ценности в горски територии.

МЗХ - ИАГ

април - юли 2016

август-септември 2016

октомври 2016 г.

октомври 2016 г.

февруари 2017 г.

5

Разрешителни за строителство - брой
процедури и време за тяхното изпълнение

Закон за горите

Да отпадне изискването по реда на Закона за горите (ЗГ) за предварително съгласуване на подробните устройствени планове (ПУП) от собствениците на засегнатите имоти за учредяване право на
МЗХ - ИАГ
строеж върху поземлени имоти в горски територии за обекти с национално значение/национални обекти и за общински обекти от първостепенно значение по смисъла на Закона за държавната
собственост и на ЗУТ, които стават публична държавна или общинска собственост и за линейни обекти на техническата инфраструктура на територията на повече от една община или област, когато
няма друга техническа възможност. Да се измени и допълни чл. 55, ал. 6 от ЗГ. Съгласно ЗГ за учредяване право на строеж се изисква предварително съгласуване със собствениците на поземлени
имоти в горски територии. Това създава значителни затруднения, особено в случаите, когато собствениците на засегнатите имоти са физически лица. В случай, че не може да се получи
предварително съгласие от всички собственици на частни имоти процедурата по одобряване на ПУП не може да стартира и създава условия за блокиране изграждането на значими обекти на
техническата инфраструктура. Мярката ще облекчи процедурата по одобряване на ПУП, като се съкрати времето за процедиране, без да се отнема правото на заинтересуваните лица да бъдат
информирани. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, след съобщаването на проектите на ПУП, заинтересуваните лица имат право да подават възражения, предложения и искания, както и да обжалват
заповедите за одобряването им пред съответните съдилища. С това изменение не се променят условията за издаване на разрешението за строеж, за което се изисква да са уредени вещните права с
извършени обезщетения, изплатени сервитути и т.н.

април - юли 2016 г.

август-септември 2016 г.

октомври 2016 г.

октомври 2016 г.

февруари 2017 г.

6

Разрешителни за строителство - брой
процедури и време за тяхното изпълнение

Закон за горите

Да отпадне изискването по реда на Закона за горите (ЗГ) за предварително съгласуване на подробните устройствени планове (ПУП) от собствениците на засегнатите имоти за учредяване на
МЗХ - ИАГ
сервитути върху поземлени имоти в горски територии за обекти с национално значение/национални обекти, за общински обекти от първостепенно значение и за линейни обекти на техническата
инфраструктура на територията на повече от една община или област. Да се измени и допълни чл. 62 от ЗГ с нова ал. 6. Съгласно ЗГ за учредяване на сервитут се изисква предварително съгласуване
със собствениците на поземлени имоти в горски територии. Това създава значителни затруднения, особено в случаите, когато собствениците на засегнатите имоти са физически лица. В случай, че не
може да се получи предварително съгласие от всички собственици на частни имоти процедурата по одобряване на ПУП не може да стартира и създава условия за блокиране изграждането на значими
обекти на техническата инфраструктура. Мярката ще облекчи процедурата по одобряване на ПУП, като се съкрати времето за процедиране, без да се отнема правото на заинтересуваните лица да
бъдат информирани. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, след съобщаването на проектите на ПУП, заинтересуваните лица имат право да подават възражения, предложения и искания, както и да
обжалват заповедите за одобряването им пред съответните съдилища. С това изменение не се променят условията за издаване на разрешението за строеж, за което се изисква да са уредени вещните
права с извършени обезщетения, изплатени сервитути и т.н.

април - юли 2016 г.

август-септември 2016 г.

октомври 2016 г.

октомври 2016 г.

февруари 2017 г.

7

Разрешителни за строителство - брой
процедури и време за тяхното изпълнение

Закон за горите

За изграждане и обслужване на водопроводни и канализационни мрежи с диаметър под 1500 мм и на прилежащите към тях хидротехнически съоръжения с площ до 15 кв.м. да се учредява сервитут МЗХ - ИАГ
като отпадне изискването на ЗГ за промяна на предназначението на територията и придобиване на собственост върху площадките на съоръженията. Да се измени и допълни чл. 61, ал. 1, т. 1 и да се
допълни чл. 73, ал. 1, т. 1 от ЗГ. За изграждане и обслужване на водопроводни и канализационни мрежи с диаметър под 1500 мм. съгласно ЗГ се учредява сервитут, а за площадките на шахтите и на
прилежащите към тях хидротехнически съоръжения се изисква провеждане на процедура по промяна на предназначението на територията и закупуването ѝ. По трасето на сервитутната зона се
обособяват много площадки с площ до 6 кв.м., за които се представят отделни скици и доклади за оценка, и съставяне на документи за собственост, което затруднява инвеститорите. Мярката ще
премахне провеждането на три отделни процедури по ЗГ, ще облекчи процедурата по разрешаване на строителството и ще намали времето за изпълнението ѝ.

април - юли 2016 г.

август-септември 2016 г.

октомври 2016 г.

октомври 2016 г.

февруари 2017 г.

8

Несъгласуваност на административните
Закон за енергийната
процедури, свързани с реализацията на
ефективност, Закон за
инвестиционните намерения и забавяне при устройство на територията
предоставянето на услугите от централната
и местната администрации

Отпадане на изискването за изготвяне на доклад за енергийна ефективност от специално лицензирани лица и фирми на етап инвестиционен проект. Мярката е включена в пакета от Мерки за
МЕ, МИ, МРРБ
подобряване на средата за развитие на бизнес с оглед на показателите на България в доклада „Правене на бизнес" на Световната банка, приети с Решение № 375 на Министерския съвет от 05.06.2014
г.

април-юни 2016 г.

юли-август 2016 г.

септември 2016 г.

септември 2016 г.

септември 2016 г.

9

Несъгласуваност на административните
Закон за културното
процедури, свързани с реализацията на
наследство
инвестиционните намерения и забавяне при
предоставянето на услугите от централната
и местната администрации и Разрешителни
за строителство - брой процедури и време за
тяхното изпълнение

Премахване на изготвянето на становища от две администрации -НИНКН и МК, по реда на чл. 84, ал.1 и ал. 2 от ЗКН. Съгласно чл. 84 от ЗКН, съгласуването на устройствени планове и
инвестиционни проекти се извършва от министъра на културата или оправомощени от него длъжностни лица, след писмено становище на НИНКН, в двумесечен срок от датата на постъпване на
съответната документация. Със заповед на министъра на културата е определен срок от един месец на НИНКН за изготвяне и предоставяне на становищата в МК и един месец на МК за издаване на
административния акт. Мотиви: Забавяне на становищата от НИНКН, което води до неспазване на законовия срок за произнасяне от МК; Използване на двоен административен капацитет разглеждане на проектните документации от две администрации; Двойно деловодство - в НИНКН и МК; Пренасяне на проектни документации между двете администрации; Министърът на
културата издава индивидуален административен акт и носи аминистративнонаказателна отговорност по АПК за некоректно изготвени становища и неспазване на административните срокове за
произнасяне. Мярката е предложена от МК.

МК

април 2016 г. -март 2017 г. април-май 2017 г.

юни 2017 г.

юни 2017 г.

юни 2017 г.

10 Несъгласуваност на административните
Закон за културното
процедури, свързани с реализацията на
наследство
инвестиционните намерения и забавяне при
предоставянето на услугите от централната
и местната администрации и Разрешителни
за строителство - брой процедури и време за
тяхното изпълнение

Да се редуцират документациите, разписани в чл. 83, ал. 1 от ЗКН, подлежащи на съгласуване от МК, като се предоставят правомощия на общинските администрации по съгласуване на
документации за определени територии за защита на недвижимото културно наследство. Мотиви: В чл. 83, ал. 1, т. 1 от ЗКН изискванията за видовете проектни документации, които следва да се
съгласуват се отнасят за всички „единични културни ценности", независимо дали касаят паметник от „национално значение" или за „сведение". Подобна е ситуацията и с т. 2. След прецизиране на
текстовете в чл. 83, за определени категории културни ценности, проекти за цветови фасадни решения, художествено осветление, паркоустройство и благоустройство, текущи и аварийни ремонти и
укрепителни работи, преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане по чл. 56 (4) и чл. 57 (5) от ЗУТ, включително за настилки, огради, чешми, улично осветление, електрически табла,
външни климатични съоръжения, антени на мобилни оператори и др., могат да бъдат съгласувани от общинската администрация. Мярката е предложена от МК.

МК

април - юли 2016 г.

август-септември 2016 г.

октомври 2016 г.

октомври 2016 г.

декември 2016 г.

11 Разрешителни за строителство - брой
процедури и време за тяхното изпълнение

Закон за културното
наследство

Съгласуването на заданията за изработване на устройствени планове (УП) по реда на чл. 84, ал.1 от Закона за културното наследство (ЗКН) да се извършва в едномесечен срок и да се предвиди
МРРБ, МК
налагане на административно наказание на длъжностни лица, които не изпълняват задълженията си по чл. 84, ал.2. Изменението да се отрази и в чл. 125, ал. 6 от ЗУТ. Нормативно определеният
двумесечен срок за съгласуване на заданията за изработване на УП в чл. 84, ал. 1 от ЗКН не се спазва и процедурата по разрешаване изработването на проекти за УП се бави неоснователно. Данните
за недвижимите културни ценности и режимите за тяхното опазване и съхранение могат да се набавят от проектантите в процеса на изработване на проекта. Съгласуването с МК да се извършва на
етапа на изработен проект за устройствен план. Мярката ще ускори съществено процедурата по разрешаване изработването на УП без да повлияе на пълнотата на проектите по отношение
недвижимите културни ценности.

април - юли 2016 г.

август-септември 2016 г.

октомври 2016 г.

октомври 2016 г.

февруари 2017 г.

12 Разрешителни за строителство - брой
процедури и време за тяхното изпълнение

Закон за МВР

В Закона за МВР да се предвиди разпоредба, с която положителните становища, издавани от органите по пожарна безопасност и защита на населението да влизат в сила от датата на издаването им.
МВР
На основание чл. 125, ал. 1, т. 9 от ЗМВР и чл. 143, ал. 1, т. 2 от ЗУТ, органите по ПБЗН издават становища за съответствие на инвестиционните проекти с правилата и нормите за пожарна
безопасност, които подлежат на обжалване по административен и съдебен ред, съгласно АПК в 14-дневен срок. Процедурата по издаване на разрешение за строеж продължава след влизане в сила на
становището. В случаите, когато становището е положително този срок за обжалване не е необходим, тъй като заинтересувано лице е само възложителят на строежа. С мярката ще се избегне
удължаването на срока за влизане в сила на издаденото становище и ще се съкрати времето за издаване на разрешение за строеж.

април - юли 2016 г.

август-септември 2016 г.

октомври 2016 г.

октомври 2016 г.

февруари 2017 г.

13 Несъгласуваност на административните
Закон за местните данъци и
процедури, свързани с реализацията на
такси
инвестиционните намерения и забавяне при
предоставянето на услугите от централната
и местната администрации

Оптимизиране на процедурата по издаване на данъчна оценка на имот. 1. Ускоряване на процедурата по издаване на данъчна оценка на имот чрез регламентиране на максимален срок за издаване до МФ, НСОРБ
5 дни в Закона за местните данъци и такси и предвиждане на възможност за незабавно издаване на оценката от общинските администрации. 2. Въвеждане на разходоориентиран размер на таксите.
Към момента съществуват разнородни практики в различните общини при определяне на таксата за услугата, като на места са въведени и различни такси за обикновена, бърза и експресна услуга. 3.
Премахване на изискването за представяне на данъчна оценка, в случаите на облагане с данък върху наследствата и данък при придобиване на имущества в същата община, която издава данъчната
оценка. Изпълнението на мярката ще доведе до ускоряване на процедурата и намаляване на разходите за гражданите и бизнеса. Мярката е включена в пакета от Мерки за подобряване на средата за
развитие на бизнес с оглед на показателите на България в доклада „Правене на бизнес" на Световната банка, приети с Решение № 375 на Министерския съвет от 05.06.2014 г.

април-юни 2016 г.

юли-август 2016 г.

септември 2016 г.

септември 2016 г.

септември 2016 г.

14 Несъгласуваност на административните
Закон за местните данъци и
процедури, свързани с реализацията на
такси
инвестиционните намерения и забавяне при
предоставянето на услугите от централната
и местната администрации

Премахване на таксата за издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към общината и въвеждане на служебна проверка. Изменение и допълнение на Закона за местните данъци и МФ, НСОРБ
такси по отношение таксите за административни услуги - в чл. 115 на закона следва да се създаде нова ал. 2, съгласно която при издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към
съответната община не се заплаща такса. По този начин се цели облекчаване на административната тежест за потребителите на административни услуги. С оглед въвеждането на комплексно
административно обслужване следва да се разгледа възможността за извършване на служебна проверка на обстоятелствата, при която да отпадне изцяло изискването за издаване на посоченото
удостоверение. В допълнение към това в момента съществуват разнородни практики в отделните общи при определяне на размера на таксите, който варира в широки граници. От 2 лв. в община
Бургас до 30 лв. за експресна поръчка в община Благоевград. По справки от Системата за самооценка на административното обслужване през последните години услугата се извършва около 80 000
пъти годишно, което означава, че ефектът за гражданите и бизнеса от изпълнението на мярката ще е в размер на над половин милион лева. Мярката няма да окаже пряко въздействие върху бюджета
на общините, тъй като таксата следва да е разходоориентирана и с отпадането на услугата отпадат и разходите за нейното предоставяне. Аналогичната услуга на НАП е безплатна. Мярката е
включена в Първи пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест, приет с Решение № 484 на Министерския съвет от 15.08.2013 г.

април-юни 2016 г.

юли-август 2016 г.

септември 2016 г.

септември 2016 г.

септември 2016 г.

15 Разрешителни за строителство - брой
процедури и време за тяхното изпълнение

Усъвършенстване на съществуващата законова уредба на устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството на пристанищата и специализираните пристанищни обекти, в
ИАМА,МТИТС,
т.ч.:- отстраняване на пропуски в законовата уредба относно изработването, съгласуването, приемането и одобряването на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт и
МРРБ
подробните устройствени планове за яхтените, рибарските и пристанищата със специално предназначение (пристанищата по чл. 107 – 109 ЗМПВВППРБ), както и на специализираните пристанищни
обекти и на брегоукрепителните хидротехнически съоръжения в акваторията на Черно море и в българския участък на река Дунав;- отстраняване на съществуващи в уредбата неясноти или
противоречия между предвиденото в специалния закон и в ЗУТ, които създават затруднения при прилагането ѝ;- ясно дефиниране на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт и
на подробните устройствени планове на пристанищата по чл. 107 – 109 ЗМПВВППРБ като специализирани подробни устройствени планове (последното налага и допълване на чл. 111 ЗУТ).

април-юни 2016 г.

юли 2016 г.

юли 2016 г.

юли 2016 г.

декември 2016 г.

Закон за морските
пространства, вътрешните
водни пътища и пристанищата
в Република България

31.12.2016
постоянен

1

Приложение - План за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите, утвърдени с Решение № 617 на Министерския съвет от 12 август 2015 г.

16 Присъединяване към мрежите на
техническата инфраструктура електричество, газ, вода
17 Разрешителни за строителство - брой
процедури и време за тяхното изпълнение

Закон за опазване на
земеделските земи и
Правилник за прилагането на
ЗОЗЗ и Закон за горите.
Закон за устройство на
територията

Промяна в Правилник за Отпадане изискването на Комисията за земеделски земи, за становище за трасе и площадка от Регионална дирекция по горите, която издава за преминаване на трасе през горския фонд.
прилагането на ЗОЗЗ и
Закон за горите.

Правни мерки

МЗХ, МРРБ

май-юни 2016 г.

юли-август 2016 г.

септември 2016 г.

септември 2016 г.

септември 2016 г.

Облекчаване на процедурите за одобряване на подробни устройствени планове, които са в съответствие с предвижданията на одобрен общ устройствен план, за който е проведена процедура по реда МРРБ
на глава шеста от ЗООС и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие. Мярката ще намали срока за одобряване на определени ПУП, чрез промяна на чл.125, ал.7 на ЗУТ, регламентиращ
изискването за внасяне в МОСВ/РИОСВ на задание за разработване на ПУП.

април-юни 2016 г.

юли-август 2016 г.

октомври 2016 г.

октомври 2016 г.

февруари 2017 г.

18 Разрешителни за строителство - брой
процедури и време за тяхното изпълнение

Закон за пътищата

С промяна в Закона за пътищата да отпадне изискването издаването на разрешение за специално ползване чрез експлоатация при извършване на специално ползване на пътищата по смисъла на § 1,
т.8 от Допълнителните разпоредби на Закона за пътищата (ДР на ЗП) да е задължително условие за въвеждане на строежа в експлоатация. Двете отделни разрешения за специално ползване на
пътищата да бъдат заменени с издаване на едно общо разрешение за специално ползване на пътищата за изграждане и експлоатация на обекти и съоръжения.
Мярката ще облекчи предвидения разрешителен режим за специално ползване на пътищата при изграждане на обекти в обхвата на републиканските пътища.

МРРБ

април - юли 2016 г.

август-септември 2016 г.

октомври 2016 г.

октомври 2016 г.

февруари 2017 г.

19 Разрешителни за строителство - брой
процедури и време за тяхното изпълнение

Закон за туризма

В Закона за туризма да се направи изменение на определението за „къща за гости“, като тя се определи като „жилищна сграда“. Неясният статут на къщите за гости, които не са причислени към
определена категория строежи, създава затруднения пред инвеститорите при осъществяване на инвестиционните им намерения.

МТ

април - юли 2016 г.

август-септември 2016 г.

октомври 2016 г.

октомври 2016 г.

февруари 2017 г.

Опростяване на процедурата за представяне на документ за местонахождението на площадките за издаване на разрешение за дейности с отпадъци по чл. 67 ЗУО. Заместване на документите по т. 9 и МОСВ
10 на чл. 69, ал. 1 ЗУО с документ, представляващ извадка от действащ устройствен план с местонахождението на площадката. Към момента, съгласно закона, лицата следва да представят: т. 9
оригинал или заверено от компетентен орган копие - извадка от влязъл в сила подробен устройствен план, а в случаите по чл. 38, ал. 1 и оригинал или заверено от компетентния орган копие извадка от действащ устройствен план или друг удостоверителен документ, в който е посочено разположението на конкретния имот, доказващ, че площадката отговаря на изискванията на чл. 38,
ал.1; т. 10 заверено копие на документ за собственост или на договор за наем, придружен с удостоверителен документ за собственост на имота, издаден от компетентните служби, на чиято територия
е площадката, съдържащ данни за адреса на обекта, имота, планоснимачния номер и други описателни данни, когато имотът е извън регулация. И в двата случая се изискват различни документи,
които са излишни и скъпо струващи, а и удостоверителен документ за собственост по българското законодателство не съществува. Необходимият документ за тази процедура е извадка от действащ
устройствен план (скица) с местонахождението на площадката. Мярката е предложена от КРИБ

януари-април 2016 г.

януари-април 2016 г.

април 2016 г.

април 2016 г.

септември 2016 г.

април - юли 2016 г.

август-септември 2016 г.

октомври 2016 г.

октомври 2016 г.

октомври 2016 г.

20 Несъгласуваност на административните
Закон за управление на
процедури, свързани с реализацията на
отпадъците
инвестиционните намерения и забавяне при
предоставянето на услугите от централната
и местната администрации

21

Наредба за управление на
строителните отпадъци и за
влагане на рециклирани
строителни материали

Да отпадне изискването за изготвяне на Плана за управление на строителните отпадъци при: 1. Строителство на сгради с РЗП по-малко от 700 м2. 2. За присъединителни елементи на линейни
инфраструктурни обекти.

22 Несъгласуваност на административните
процедури, свързани с реализацията на
инвестиционните намерения и забавяне при
предоставянето на услугите от централната
и местната администрации
23 Присъединяване към мрежите на
техническата инфраструктура електричество, газ, вода

Наредба за управление на
строителните отпадъци и за
влагане на рециклирани
строителни материали

Преразглеждане на съдържанието на Плана за управление на строителните отпадъци. Мярката е включена в пакета от Мерки за подобряване на средата за развитие на бизнес с оглед на показателите МОСВ, МРРБ
на България в доклада „Правене на бизнес" на Световната банка, приети с Решение № 375 на Министерския съвет от 05.06.2014 г.

април-юни 2016 г.

юли-август 2016 г.

септември 2016 г.

септември 2016 г.

септември 2016 г.

Опростяване на процедурата и определяне на срокове за изменения в одобрения инвестиционен проект и издаване на заповед за допълване на разрешение разрешително за строеж в обхвата на
съществените отклонения по ал. 2, т. 5, 6 и 7 на чл.154 от ЗУТ. След издаване на разрешение за строеж изменения в одобрения инвестиционен проект се допускат преди реализирането им и се
отразяват със заповед за допълване на издаденото разрешение за строеж, която се съобщава на заинтересуваните лица по реда на ЗУТ. В ЗУТ не е предвиден срок за извършване на процедурата по
допълване на издаденото разрешение за строеж, което в много случаи забавя изпълнението й от някои общински администрации. С въвеждането на срок ще се ускори изпълнението на процедурата
по реда на чл. 154 от ЗУТ.

МРРБ, НСОРБ

април-юни 2016 г.

юли-август 2016 г.

септември 2016 г.

септември 2016 г.

септември 2016 г.

24

Закон за устройство на
територията

Определяне на конкретен кратък, например тридневен срок, за изпълнение на задълженията на общинската администрация за участие при съставяне на протокол за откриване на строителна
площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежите по чл. 157 от ЗУТ. Откриването на строителна площадка и определянето на строителна линия и ниво следва да се извършват, при
влязло в сила разрешение за строеж, в присъствието на служители по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ - за строежите от четвърта и пета категория това са служителите за контрол по строителството в
общинската администрация. В разпоредбата не е предвиден срок за откриване на строителната площадка по чл. 157 от ЗУТ, което в много случаи води до забавяне на неговото съставяне. С
определянето на конкретен, кратък срок, ще се ускори процедурата за съставяне на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

МРРБ

април - юли 2016 г.

август-септември 2016 г.

октомври 2016 г.

октомври 2016 г.

февруари 2017 г.

25

Закон за устройство на
територията

Да се прецизира административно-наказателната отговорност за неизпълнение на задълженията на общинската администрация за участие при съставяне на протокол за откриване на строителна
площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежите по чл. 157 от ЗУТ, включително да се завиши размерът на глобата, което да доведе до стриктно и срочно изпълнение на
задълженията на служители по чл. 223, ал. 2 ЗУТ. Размерът на глобата да се определи съгласувано с Националното сдружение на общините в Република България.

МРРБ

април - юли 2016 г.

август-септември 2016 г.

октомври 2016 г.

октомври 2016 г.

февруари 2017 г.

26 Несъгласуваност на административните
Закон за устройство на
процедури, свързани с реализацията на
територията
инвестиционните намерения и забавяне при
предоставянето на услугите от централната
и местната администрации

Отпадане на задължителното съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти от общинската администрация. Да се предвиди възможност органът издаващ разрешение за строеж да може да
отказва издаване на разрешение при констатирани пропуски и нарушения в доклада. Да се предвиди, че съответствието с предвижданията на влязъл в сила ПУП се извършва от органа, издаващ
разрешението за строеж. Да се уреди възможност за налагане на санкции за консултанти, по чиито доклади системно се констатират пропуски и нарушения в представяните доклади. Мярката е
предложена от КРИБ.

МРРБ

април-юни 2016 г.

юли-август 2016 г.

септември 2016 г.

септември 2016 г.

септември 2016 г.

27 Несъгласуваност на административните
Закон за устройство на
процедури, свързани с реализацията на
територията
инвестиционните намерения и забавяне при
предоставянето на услугите от централната
и местната администрации

Одобряване на инвестиционен проект - заснемане за възстановяване на изгубени проекта по чл. 145, ал. 5 от ЗУТ. Да се опрости процедурата по възстановяване на изгубен инвестиционен проект
МРРБ
чрез изменение на чл. 145, ал. 1 и 5 от ЗУТ. При досегашния ред за възстановяване на одобрени инвестиционни проекта проектът-заснемане трябва отново да бъде одобряван. С предлаганата
промяна одобряването се замества от съгласуване и се дава възможност проектът-заснемане да служи за основа при последващи инвестиционни инициативи. Ал. 5 се изменя така: „(5) Когато
одобрените инвестиционни проекти, по които е изпълнен строежът, са изгубени, те се възстановяват при необходимост от собственика с инвестиционен проект-заснемане на извършения строеж и
представени документи по чл. 144, ал. 1, т. 1-3 и ал. 2. Проектът-заснемане се съгласува от органа, компетентен да одобри инвестиционния проект за строежа, след представяне на разрешението за
строеж или на други документа от издадените строителни книжа. Проектът-заснемане служи като основа за извършване на последващи строителни и монтажни работи на строежа със или без
промяна на предназначението, както и при прехвърлителни сделки." Таксата за услугата варира в зависимост от общините и е обвързана с площта на обекта. При среден разход за издаване на
становище от 700 лв., включващ местна такса 500 лв. и 200 лв. разходи за подготовка и представяне на документацията, общият ефект за бизнеса при средно 1500 подобни услуги възлиза на близо 1
млн. лв. спестени средства годишно. Мярката е включена в Трети пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест, приет с Решение № 90 на Министерския съвет от 18.02.2014 г.

април-юни 2016 г.

юли-август 2016 г.

септември 2016 г.

септември 2016 г.

септември 2016 г.

28 Разрешителни за строителство - брой
процедури и време за тяхното изпълнение

Закон за устройство на
територията

Да се определи (десетдневен) срок за предприемане на действия за съобщаване по реда на чл. 128, ал. 1, 2 и 3 от ЗУТ на проекта за подробен устройствен план (ПУП) от постъпването му в
общинската администрация, както и от разглеждането му по ал. 8, когато това е необходимо. Този срок да се отрази в чл. 128, ал. 1, ал. 2 и ал. 8 от ЗУТ.
Изработените проекти за ПУП се съобщават на заинтересуваните лица по реда на чл. 128, ал. 1, ал. 2 или ал. 3 от ЗУТ. В разпоредбата не е предвиден срок за общинските администрации за
предприемане на действията по съобщаване на проектите, което създава условия за прилагане на корупционни практики. С предложената мярка се въвежда срок за изпълнение на процедурата по
съобщаване на проектите на УП. Общините ще ускорят процедурите по съобщаване и обсъждане на УП, и ще бъдат ограничени възможностите за прилагане на корупционни практики като
недобросъвестно забавяне на плановете за отделни територии от страна на някои общински администрации.

МРРБ

април - юли 2016 г.

август-септември 2016 г.

октомври 2016 г.

октомври 2016 г.

февруари 2017 г.

29 Разрешителни за строителство - брой
процедури и време за тяхното изпълнение

Закон за устройство на
територията

Да се ограничи срокът на действие на разрешенията за изработване на проекти за общи и за подробни устройствени планове. Разрешенията за изработване на проекти за общи и подробни
МРРБ
устройствени планове (ОУП и ПУП) за територии над два квартала и техните изменения да спират прилагането на действащите УП за срок не по-дълъг от две години. По изключение с решение на
органа, компетентен да одобри плана да може да се удължава този срок с до една година. Да се отмени или да се предложи нова редакция на чл. 198, ал. 1, т. 1 от ЗУТ.
Разрешенията за изработване на устройствени планове по реда на чл. 124 и чл. 124а от ЗУТ са безсрочни. С предложената мярка ще се намалят сроковете за изработване и процедиране на УП –
общините ще бъдат стимулирани да ускоряват процедурите по разглеждане, приемане и одобряване на УП, и ще бъдат ограничени възможностите за прилагане на корупционни практики, като
недобросъвестно забавяне на плановете за отделни територии от страна на проектанти или общински администрации. Ограничава се вероятността конкретните поземлени имоти да са с неизяснен
устройствен статут за неопределен срок от време. В случай, че разрешеният за изработване план не е одобрен и влязъл в сила, след изтичане на срока на действие на разрешенията, собствениците на
имоти ще могат да приложат предвижданията на действащия план.

април - юли 2016 г.

август-септември 2016 г.

октомври 2016 г.

октомври 2016 г.

февруари 2017 г.

30 Разрешителни за строителство - брой
процедури и време за тяхното изпълнение

Закон за устройство на
територията

Да се намали срокът за издаване на разрешение за допускане изработването на подробен устройствен план по чл. 124а, ал. 2 и ал. 3 от едномесечен на 14-дневен. Да се предвидят изключения в
случаите, когато компетентен орган е Общинския съвет или министърът на регионалното развитие и благоустройството по чл. 124, ал. 1 и ал. 2 и чл. 124а, ал. 4.
Действащата разпоредба на чл. 124б от ЗУТ предвижда разрешенията за изработване на проект за подробен устройствен план да се дават в едномесечен срок от постъпване на искането.
Намаляването на срока за произнасяне с решение на компетентния орган за издаване на разрешение за изработване на ПУП би довело до намаляване на административната тежест за лицата,
облекчаване на административния режим, както и по-голяма бързина и ефективност на инвестиционната инициатива, както и за намаляване на административните срокове в процедурата по
допускане изработването на подробни устройствени планове.

МРРБ

април - юли 2016 г.

август-септември 2016 г.

октомври 2016 г.

октомври 2016 г.

февруари 2017 г.

31 Разрешителни за строителство - брой
процедури и време за тяхното изпълнение

Закон за устройство на
територията

Да се въведе разпоредба, съгласно която одобрените от областния управител и от министъра на регионалното развитие и благоустройството общи и подробни устройствени планове да се публикуват МРРБ
на интернет страниците на съответната област и на МРРБ. ЗУТ задължава общинските администрации да публикуват одобрените общи и подробни устройствени планове на интернет страницата на
съответната община. Липсва такова задължение за областните администрации и за МРРБ. Мярката ще улесни достъпа на обществеността до одобрените УП.

април - юли 2016 г.

август-септември 2016 г.

октомври 2016 г.

октомври 2016 г.

февруари 2017 г.

32 Разрешителни за строителство - брой
процедури и време за тяхното изпълнение

Закон за устройство на
територията

Да се намали броят на категориите строежи по чл. 137, ал. 1 от ЗУТ и се опрости номенклатурата, като за строежите, които подлежат на държавно приемане и контрол по време на строителството
МРРБ
оценката за съответствие на проекта и надзорът на строителството да се извършва от регистриран (лицензиран) консултант. Тези строежи да се категоризират в една категория с еднакви изисквания
по отношение на оценката на съответствието, строителния надзор, въвеждането в експлоатация и административния контрол. Да се прецени възможността за обединяване и на строежи от четвърта и
пета категории, като за пета категория остане възможността за извършването на строителния надзор от технически ръководител. Съгласно чл. 137, ал. 1 от ЗУТ строежите се категоризират в шест
необосновано раздробени категории, което затруднява определянето им.
С мярката за редуциране и опростяване на категориите строежи ще се подпомогне и улесни прилагането на ЗУТ и ще се премахне необоснованото раздробяване на категориите, което затруднява
определянето им без да оказва влияние върху качеството на инвестиционните проекти и на строителството.

април - юли 2016 г.

август-септември 2016 г.

октомври 2016 г.

октомври 2016 г.

февруари 2017 г.

Закон за устройство на
територията

Съкращаване на
сроковете за
присъединяване в ЗУТ

МОСВ

2

Приложение - План за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите, утвърдени с Решение № 617 на Министерския съвет от 12 август 2015 г.

Правни мерки

33 Разрешителни за строителство - брой
процедури и време за тяхното изпълнение

Закон за устройство на
територията

Разпоредбата за съгласуване на инвестиционните проекти за недвижими културни ценности с Министерството на културата по реда на чл. 141, ал. 7 и в чл. 143, ал. 1, т.5 от ЗУТ да препраща към
Закона за културното наследство, а не към чл. 125, ал. 6 от ЗУТ. Прецизиране на текстове в ЗУТ. Двете разпоредби ще станат по-точни и ясни за прилагане.

МРРБ

април - юли 2016 г.

август-септември 2016 г.

октомври 2016 г.

октомври 2016 г.

февруари 2017 г.

34 Разрешителни за строителство - брой
процедури и време за тяхното изпълнение

Закон за устройство на
територията

В чл. 144, ал. 1 да се постави изискване инвестиционните проекти да се внасят за съгласуване и одобряване от компетентния орган освен на хартиен носител и в електронен вид, във формат указан в МРРБ
Наредбата по чл. 139, ал. 5 от ЗУТ и/или от одобряващия орган. Мярката ще създаде условия за въвеждане на електронното управление.

април - юли 2016 г.

август-септември 2016 г.

октомври 2016 г.

октомври 2016 г.

февруари 2017 г.

35 Разрешителни за строителство - брой
процедури и време за тяхното изпълнение

Закон за устройство на
територията

Да се допълни чл. 144 като се прецизират документите, които легитимират като възложители субектите, които изграждат национален обект/обект с национално значение, общински обект от
първостепенно значение или други линейни обекти на техническата инфраструктура. Мярката ще намали времето за процедиране и ще ускори издаването на разрешения за строеж.

април - юли 2016 г.

август-септември 2016 г.

октомври 2016 г.

октомври 2016 г.

февруари 2017 г.

36 Разрешителни за строителство - брой
процедури и време за тяхното изпълнение

Закон за устройство на
територията

Премахване на отделната оценка на съответствието на част „Конструктивна“ на инвестиционните проекти. Тя да се извършва от специалисти със съответната правоспособност за упражняване на
МРРБ
технически контрол, включени в списъка на КИИП, които са в състава на регистрираната/лицензираната фирма - консултант по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ. Когато оценяването се извършва от
експертен съвет оценката на съответствието на част „Конструктивна“ на инвестиционните проекти да се извършва от физически лица, упражняващи технически контрол и включени в списъка на
КИИП. Оценката на съответствието на част „Енергийна ефективност“ на инвестиционния проект да се включва като част от общата оценка, изготвена от консултанта, който трябва в състава си да
има лице, отговарящо на изискванията на Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ) и са вписани в публичния регистър по ЗЕЕ. Инвестиционните проекти се оценяват за съответствието им към
съществените изисквания към строежите, което се извършва с приемане от експертен съвет на одобряващата администрация или от регистрирана/лицензирана фирма-консултант. Оценката на
съответствието на част „Конструктивна“ се извършва по отделен договор от физически лица, упражняващи технически контрол по част „Конструктивна“, включени в списък на Камарата на
инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) или на компетентен орган в държава-членка на ЕС. Съгласно чл. 142, ал. 11 оценката на съответствието по чл. 169, ал. 1, т. 6 на
инвестиционните проекти се извършва по отделен договор с възложителя. Мярката ще облекчи процедурата по оценяване на инвестиционните проекти и ще намали административната тежест върху
възложителите.

април-юни 2016 г.

юли-август 2016 г.

септември 2016 г.

септември 2016 г.

септември 2016 г.

37 Разрешителни за строителство - брой
процедури и време за тяхното изпълнение

Закон за устройство на
територията

Прецизиране на текстовете в ЗУТ, касаещи условията за презаверяване на разрешения за строеж, които са изгубили правно действие (чл. 153, ал. 2, 3 и 4 от ЗУТ), като се въведат критерии за
презаверка и се ограничи броят на презаверяванията. Мярката ще облекчи презаверяването на разрешения за строеж при гарантиране на обществения интерес.

МРРБ

април - юли 2016 г.

август-септември 2016 г.

октомври 2016 г.

октомври 2016 г.

февруари 2017 г.

38 Разрешителни за строителство - брой
процедури и време за тяхното изпълнение

Закон за устройство на
територията

Да се прецизират текстовете в Част пета, Глава двадесет и трета от ЗУТ като се предвидят ясни и конкретни отговорности и санкции при неизпълнение на сроковете за процедиране на устройствени
планове и одобряване на инвестиционни проекти, откриване на строителна площадка и приемане на строителството.

МРРБ

април - юли 2016 г.

август-септември 2016 г.

октомври 2016 г.

октомври 2016 г.

февруари 2017 г.

39 Разрешителни за строителство - брой
процедури и време за тяхното изпълнение

Закон за устройство на
територията

Да отпадне изискването в ал. 7 на чл. 177 от ЗУТ за представяне на две отделни разрешения за специално ползване на пътищата, като същото бъде заменено с едно общо разрешение за специално
МРРБ
ползване на пътищата за изграждане и експлоатация на обекти и съоръжения, което да се изисква на етап издаване на строителни книжа. За разрешаване на строежи в обхвата на републиканските
пътища и за въвеждане им в експлоатация се изискват две отделни разрешения за специално ползване на пътищата. Мярката ще облекчи процедурата по въвеждане в експлоатация и ще намали броя
на регулаторните режими в законодателството.

април - юли 2016 г.

август-септември 2016 г.

октомври 2016 г.

октомври 2016 г.

февруари 2017 г.

40 Разрешителни за строителство - брой
процедури и време за тяхното изпълнение

Закон за устройство на
територията

Прецизиране на текста на разпоредбата на т. 6 на ал. 3 от чл. 178 от ЗУТ. Предлагаме в чл. 178, ал. 3, т. 6 от ЗУТ думите „отчисленията за единица депониран отпадък съгласно чл. 60 от Закона за
управление на отпадъците;“ да се заменят с „обезпеченията за единица депониран отпадък на депа за неопасни и опасни отпадъци съгласно чл. 60 от Закона за управление на отпадъците“. Размерът
на обезпеченията се определя съобразно инвестиционния проект и/или проекта за рекултивация на депото. Целта на обезпеченията е да се гарантира осигуряването на средства за закриване и
следексплоатационни грижи на площадката, които се дължат за всеки тон депониран отпадък. Не е възможно да стартира експлоатацията на депото, без да е определен конкретен размер на
обезпеченията.

МРРБ

април - юли 2016 г.

август-септември 2016 г.

октомври 2016 г.

октомври 2016 г.

февруари 2017 г.

41 Разрешителни за строителство - брой
процедури и време за тяхното изпълнение

Закон за устройство на
територията

Да се допълни чл. 5, ал. 7 от ЗУТ с разпоредба, която да регламентира създаване и поддържане на публични регистри на всички разрешения за изработване на общи и подробни устройствени
МРРБ
планове и на измененията им и на разрешенията за строеж, издадени от министъра на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители.
Аналогично задължение е създадено за кметовете на общини, съгласно действащата разпоредба на чл. 5, ал. 5 от ЗУТ. Предложението е във връзка със Закона за изменение и допълнение на Закона
за достъп до обществена информация (обн., ДВ, бр. 97 от 2015г.), с който се въвежда задължение за организациите от обществения сектор да публикуват публичната информация, която събират,
създават и поддържат, в отворен машинночетим формат, позволяващ повторна употреба. Публикуването ще се извършва на портала за отворени данни (www.opendata.government.bg). Ще се подобри
прозрачността и достъпът до информация за гражданите и бизнеса.

април - юли 2016 г.

август-септември 2016 г.

октомври 2016 г.

октомври 2016 г.

февруари 2017 г.

42 Разрешителни за строителство - брой
процедури и време за тяхното изпълнение

Закон за устройство на
територията

Съгласуването от Министерството на културата (МК) на заданията за изработване на устройствени планове (УП) по реда на чл. 125, ал. 6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) да се
извършва в едномесечен срок и да се предвиди налагане на административно наказание по отношение на длъжностни лица, които не изпълняват задълженията си.
По реда на чл. 125, ал. 6 от ЗУТ се изисква съгласуване с МК на заданието за изработване на устройствен план. Поради неспазване на нормативно определения в Закона за културното наследство
срок за съгласуване на заданията се забавя процедурата по разрешаване изработването на проекти за УП.
Мярката ще ускори съществено процедурата по разрешаване изработването на УП без да повлияе на пълнотата на проектите по отношение недвижимите културни ценности (НКЦ), тъй като
изработеният проект на УП подлежи на съгласуване с МК преди одобряването му.

април - юли 2016 г.

август-септември 2016 г.

октомври 2016 г.

октомври 2016 г.

февруари 2017 г.

43 Разрешителни за строителство - брой
процедури и време за тяхното изпълнение

Закон за устройство на
територията

Да се понижи категорията строеж по чл. 137, ал. 1 от ЗУТ на старите общински сметища за битови и неопасни отпадъци, със спряла експлоатация без наличие на сметищен газ и инфилтрат, които МРРБ,
са затворени преди повече от десет години и подлежат на рекултивация без ограничение на площ и обем. Причисляването им към втора категория строежи по реда на чл. 137, ал. 1 от ЗУТ
МОСВ
затруднява процеса по рекултивация, поражда сериозен проблем и от гледна точка на финансовото обезпечаване за изпълнение на проектите за рекултивация на старите сметища. Мярката ще
подпомогне и облекчи процесите по рекултивация на старите и на закритите сметища и ще подобри качествата на околната среда.

април - юли 2016 г.

август-септември 2016 г.

октомври 2016 г.

октомври 2016 г.

февруари 2017 г.

Отпадане необходимостта от съгласуване на инвестиционния проект с Министерството на културата, освен когато строителството засяга недвижими културни ценности. Инвестиционният проект да МК, МРРБ
се съгласува с Министерството на културата само в случай, че строителството засяга недвижими културни ценности, както и за строежи, попадащи в техните граници или охранителни зони.
Съгласуването се извършва при условията и по реда на Закона за културното наследство, като срокът за извършване на съгласувателните действия да не може да надвишава 30 дни. Установяването
дали строителството засяга недвижими културни ценности следва да се извършва на база справка в регистъра за недвижимите културни ценности. Мярката е включена в Трети пакет от мерки за
намаляване на регулаторната тежест, приет с Решение № 90 на Министерския съвет от 18.02.2014 г.

април 2017 г.

май-юни 2017 г.

юли 2017 г.

юли 2017 г.

юли 2017 г.

Въвеждане на писмен мотивиран отказ за присъединяване при невъзможност за свързване на инвеститорите от операторите на техническата инфраструктура, като за неспазване на това условие да се МС, МРРБ, МЕ
носи административнонаказателна отговорност. Разработване на единни условия и законовоустановен ред за договаряне, администриране и присъединяване към подземните и надземните мрежи и
съоръжения на техническата инфраструктура.

април-юни 2016 г.

юли-август 2016 г.

септември 2016 г.

септември 2016 г.

септември 2016 г.

Отпадане изискването за издаване на сертификат за износ на храни от неживотински произход и материали и предмети, предназначени за контакт с храни за всяка отделна партида или група от
партиди, освен в случаите когато това изрично се изисква за внос в страните извън ЕС. В случаите когато не се налага издаване на здравен сертификат, по искане на производителите да се издава
документ, удостоверяващ принципно, че предприятието е регистрирано и има система за качество. Мярката е включена в обхвата на мерките по Решение № 808 на Министерския съвет от 2012 г.

МЗХ

април-юли 2016 г.

август-септември 2016 г.

декември 2016 г.

декември 2016 г.

декември 2016 г.

Да се въведе възможност за електронно изпращане на попълнената от вносителя/износителя част от сертификата на граничния инспекционен ветеринарен пункт (ГИВП), в съответствие с чл. 2,
параграф 4 и чл. 10 на Регламент (ЕО) № 136/2004 и чл. 1, параграф 4 и чл. 7 на Регламент (ЕО) № 282/2004.

МЗХ

април–август 2016 г.

септември 2016 г.

октомври 2016 г.

октомври 2016 г.

декември 2016 г.

44 Несъгласуваност на административните
Закон за устройство на
процедури, свързани с реализацията на
територията и Закон за
инвестиционните намерения и забавяне при културното наследство
предоставянето на услугите от централната
и местната администрации
45 Присъединяване към мрежите та
техническата инфраструктура електричество, газ, вода

Закон за устройство на
територията, Закон за
енергетиката.

ЗУТ, ЗЕ

46 Несъгласуваност на административните
Закон за храните
процедури, свързани с реализацията на
инвестиционните намерения и забавяне при
предоставянето на услугите от централната
и местната администрации

МРРБ

МРРБ, МК

47 Административни процедури във връзка с
международния стокообмен и съпътстващи
разходи при внос и износ

ЗИД на Закон за
ветеринарномедицинската
дейност

Чл. 191, т. 8

48 Административни процедури във връзка с
международния стокообмен и съпътстващи
разходи при внос и износ

ЗИД на Закон за
ветеринарномедицинската
дейност

Чл. 212, ал. 1, т. 1, буква Да се облекчи процедурата, като се предвиди уведомяването от страна на ветеринарния лекар, който е издал сертификата, да става по електронен път.
„б“ и чл. 242, ал. 4, т. 3

МЗХ

април–август 2016 г.

септември 2016 г.

октомври 2016 г.

октомври 2016 г.

декември 2016 г.

49 Административни процедури във връзка с
международния стокообмен и съпътстващи
разходи при внос и износ

ЗИД на Закон за
ветеринарномедицинската
дейност

Чл. 238, ал. 1

МЗХ

април–август 2016 г.

септември 2016 г.

октомври 2016 г.

октомври 2016 г.

декември 2016 г.

50 Често променящо се законодателство

ЗИД на ЗНА (Към м.януари
2016 г. ЗИД на ЗНА е одобрен
от Комисията по правни
въпроси на първо четене)

Одобрен с РМС № 664 от 01.09.2015 г. и внесен за разглеждане от Народното събрание. С приемането на този ЗИД на ЗНА ще се въведе изготвянето на предварителни и последващи оценки на
х
въздействието на законодателството, както и съществено подобряване на процедурата по провеждане на обществени консултации на проектите на нормативни актове. Сред основните мотиви за
въвеждането на оценката на въздействието е намаляването на обема на законодателството, повишаване на качеството му, повишаването на прозрачността на процеса по нормотворчество и на
отговорността на лицата, вземащи решенията. Друг важен момент в законопроекта е предвиждането на задължение за извършването на предварителен преглед на съответствието на законопроектите
с Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, наричана по-нататък „Конвенцията” и с практиката на Европейския съд по правата на човека. Разработването на подзаконово
ниво на актовете по прилагането на ЗНА в частта относно въвеждането на оценки на въздействието на законодателството (изпълнението на тази мярка зависи от окончателното приемане посочените
промени в ЗНА).

х

х

х

х

х

Създаване на нормативна възможност, чрез промяна в Кодекса на труда, за изготвяне на документи, свързани с трудовото правоотношение, в електронен вид. Изпълнението на мярката ще намали
административната тежест, като се обхванат документи, създавани в процеса на администриране на трудовото правоотношение, които биха могли да бъдат в електронен вид, като се осигури защита
на данните, съдържащи се в тези документи. Мярката е предложена от МТСП.

април-август 2016 г.

октомври-ноември 2016 г.

декември 2016 г.

декември 2016 г.

декември 2016 г.

51 Несъгласуваност на административните
Кодекс на труда
процедури, свързани с реализацията на
инвестиционните намерения и забавяне при
предоставянето на услугите от централната
и местната администрации

Да се създаде възможност за електронно подаване на заявлението за издаване на сертификат.

МТСП

3

Приложение - План за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите, утвърдени с Решение № 617 на Министерския съвет от 12 август 2015 г.

Правни мерки

52 Несъгласуваност на административните
процедури, свързани с реализацията на
инвестиционните намерения и забавяне при
предоставянето на услугите от централната
и местната администрации

Закон за устройство на
територията и Наредба № 2 от
2003 г. за въвеждане в
експлоатация на строежите в
Република България и
минимални гаранционни
срокове за изпълнени
строителни и монтажни
работи, съоръжения и
строителни обекти

Облекчаване на процедурата по издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация (УВЕ) на обекти от 4-та и 5-та категория и намаляване на изискващите се документи. Към момента
процедурите за издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация за обектите от 4-та до 6-та категория са приравнени към тези за останалите обекти, което създава излишни затруднения за
обектите от по-ниските категории. Мярката е включена в пакета от Мерки за подобряване на средата за развитие на бизнес с оглед на показателите на България в доклада „Правене на бизнес" на
Световната банка, приети с Решение № 375 на Министерския съвет от 05.06.2014 г.

МРРБ

юли -септември 2016 г.

септември-октомври 2016 г. октомври 2016 г.

октомври 2016 г.

октомври 2016 г.

53 Несъгласуваност на административните
процедури, свързани с реализацията на
инвестиционните намерения и забавяне при
предоставянето на услугите от централната
и местната администрации

Наредба № 36 от 21 юли 2009
г. за условията и реда за
упражняване на държавен
здравен контрол

Отпадане изискването за издаване на здравно заключение за инвестиционен проект, когато спецификата на обекта не налага това. Изпълнението на мярката ще доведе до облекчаване и ускоряване
на процедурата по издаване на разрешение за строеж. Мярката е включена в пакета от Мерки за подобряване на средата за развитие на бизнес с оглед на показателите на България в доклада
„Правене на бизнес" на Световната банка, приети с Решение № 375 на Министерския съвет от 05.06.2014 г.

МЗ

април-юни 2016 г.

юли-август 2016 г.

септември 2016 г.

септември 2016 г.

септември 2016 г.

54 Несъгласуваност на административните
процедури, свързани с реализацията на
инвестиционните намерения и забавяне при
предоставянето на услугите от централната
и местната администрации

Наредба № 36 от 21 юли 2009
г. за условията и реда за
упражняване на държавен
здравен контрол

Намаляване на срока за издаване на становище по готовността на строеж за въвеждане в експлоатация по реда на ЗУТ от директора на РЗИ от 30 на 14 дни. Изпълнението на мярката ще доведе до
ускоряване на процедурата по издаване на разрешение за строеж. Мярката е включена в пакета от Мерки за подобряване на средата за развитие на бизнес с оглед на показателите на България в
доклада „Правене на бизнес" на Световната банка, приети с Решение № 375 на Министерския съвет от 05.06.2014 г.

МЗ

април-юни 2016 г.

юли-август 2016 г.

септември 2016 г.

септември 2016 г.

септември 2016 г.

4

Приложение - План за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите, утвърдени с Решение № 617 на Министерския съвет от 12 август 2015 г.

55 Присъединяване към мрежите на
техническата инфраструктура електричество, газ, вода

Наредба № 4 от 14 септември
2004 г. за условията и реда за
присъединяване на
потребителите и за ползване на
водоснабдителните и
канализационните системи.

56 Несъгласуваност на административните
процедури, свързани с реализацията на
инвестиционните намерения и забавяне при
предоставянето на услугите от централната
и местната администрации

Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за
минималните изисквания за
безопасни условия на труд при
извършване на строителни и
монтажни работи

57 Несъгласуваност на административните
процедури, свързани с реализацията на
инвестиционните намерения и забавяне при
предоставянето на услугите от централната
и местната администрации

Наредба за системите за
самоконтрол на фирми в
хранителния бранш; Наредба 5
от 2006 г. за хигиената на
храните

Процедура по
присъединяване на
предприятие към
мрежата за
водоснабдяване

май-юни 2016 г.

юли-август 2016 г.

септември 2016 г.

септември 2016 г.

септември 2016 г.

Отпадане на изискването за комплексен план-график за последователността на извършване на строителни и монтажни работи при издаване на разрешение за строеж на фаза инвестиционен проект.
МТСП
Към Плана за безопасност и здраве се изисква комплексен план-график за последователността на извършване на строителни и монтажни работи при издаване на разрешение за строеж. Строителният
процес обаче може да започне в тригодишен срок от издаване на разрешението за строеж, когато съставеният план-график няма да бъде актуален и следва да се изработи отново. С оглед на това
следва да отпадне изискването за комплексен план-график за последователността на извършване на строителни и монтажни работи при издаване на разрешение за строеж на фаза инвестиционен
проект. По-целесъобразно е план-график да се изработва преди започване на строителството. Мярката е включена в пакета от Мерки за подобряване на средата за развитие на бизнес с оглед на
показателите на България в доклада „Правене на бизнес" на Световната банка, приети с Решение № 375 на Министерския съвет от 05.06.2014 г.

април-юни 2016 г.

юли-август 2016 г.

септември 2016 г.

септември 2016 г.

септември 2016 г.

Опростяване на документацията по отношение на системите за самоконтрол на фирми в хранителния бранш. Малките фирми заплащат на консултантски фирми между 1000 и 5000 лева за
МЗХ, МЗ
разработването на документацията. За да се изпълняват изискванията ежедневно, трябва да се попълват дневници за температурата на хладилник, на фризер и т.н. Попълването на тази документация
изисква голяма ангажираност и отнема време - минимум 1 час всеки ден. Необходимо е да се опрости документацията и изискванията за попълване и отчитане, с оглед намаляване разхода на време
и средства на фирмите. Мярката е включена в обхвата на мерките по Решение № 808 на Министерския съвет от 2012 г.

април-юни 2016 г.

април-юни 2016 г.

септември 2016 г.

септември 2016 г.

септември 2016 г.

58 Несъгласуваност на административните
Наредба за специално ползване
процедури, свързани с реализацията на
на пътищата
инвестиционните намерения и забавяне при
предоставянето на услугите от централната
и местната администрации

Опростяване на процедурата по издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез изграждане и експлоатация на рекламни съоръжения по републиканската пътна мрежа. Да се
промени текста на чл. 13, ал. 1 от НСПП, като отпадне изискването за издаване на разрешение за строеж по смисъла на глава осма, раздел III от ЗУТ. Изпълнението на мярката ще доведе до
облекчаване и ускоряване на процедурата. Мярката е включена във Втория пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест, приет с Решение №° 635 на Министерския съвет от 22.10.2013 г.

април-юни 2016 г.

април-юни 2016 г.

септември 2016 г.

септември 2016 г.

септември 2016 г.

59 Несъгласуваност на административните
процедури, свързани с реализацията на
инвестиционните намерения и забавяне при
предоставянето на услугите от централната
и местната администрации

Намаляване на таксите, събирани от Агенцията по вписванията (АВ), с оглед въвеждане на разходоориентирания принцип при тяхното определяне. Към момента приходите, събирани ежегодно от
МП, АВ
такси за предоставяни административни услуги значително надхвърлят разходите на Агенцията. За 2013 г. приходите на АВ възлизат на 55 552 746 лв., докато разходите са в размер на 16 865 995 лв.
Това показва, че приходите надвишават разходите на агенцията с близо 40 млн. лв, което свидетелства, че таксите за услугите, които предоставя АВ не са изчислени в съответствие с
разходопокривния принцип. Намаляването на таксите на АВ с 20% например би спестило на гражданите и бизнеса над 10 млн. лв. годишно, а цялостното въвеждане на разходопокривния принцип близо 40 млн. лв. годишно. Мярката е предложена от работодателски и браншови организации.

април-юни 2016 г.

април-юни 2016 г.

септември 2016 г.

септември 2016 г.

септември 2016 г.

60 Несъгласуваност на административните
Тарифа за държавните такси,
процедури, свързани с реализацията на
събирани от Агенцията по
инвестиционните намерения и забавяне при вписванията
предоставянето на услугите от централната
и местната администрации

Отпадане изискването за заверка на платежния документ. В чл. 7а от ТДТСАВ има изискване за заверка на платежния документ, но в специалната Наредба № 3 от 16 юли 2009 г. за условията и реда МП, АВ
за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструмента, издадена от Българската народна банка подобно изискване не съществува, напротив същата в чл. 13, ал. 3 изрично
указва, че за платежни нареждания, изпратени по електронен път, се спазват изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП). Законът също не съдържа изискване за
определен вид заверка. От своя страна Законът за електронното управление (ЗЕУ) в чл. 11 вменява задължение за приемане и издаване на електронни документи и за извършване на електронни
административни услуги, като доставчиците на електронни административни услуги не могат да отказват приемането на електронни документи, издадени и подписани съгласно изискванията на
ЗЕДЕП и на ЗЕУ, както и да отказват издаването на електронни документи и извършването на електронни административни услуги. Прилагането на чл. 7а от ТДТСАВ в действащата му редакция е
нарушение на цитираните норми. Чл. 7а. да се редактира както следва: Когато държавната такса е заплатена по електронен път, в службата по вписванията се представя препис от електронния
документ, възпроизведен на хартиен носител. Мярката е предложена от АИКБ.

април-юни 2016 г.

април-юни 2016 г.

септември 2016 г.

септември 2016 г.

септември 2016 г.

61 Несъгласуваност на административните
Тарифа за таксите, които се
процедури, свързани с реализацията на
събират по Закона за
инвестиционните намерения и забавяне при държавната собственост
предоставянето на услугите от централната
и местната администрации

По отношение на услугите: • Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост. • Издаване на удостоверение, че имотът е отписан от актовите книги на имотите МРРБ
държавна собственост • Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността. Премахване на експресната услуга и намаляване на срока за бърза услуга
от 7 на 3 дни и за обикновена услуга от 14 на 7 дни. Мярката е включена в Трети пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест, приет с Решение № 90 на Министерския съвет от 18.02.2014
г.

април-юни 2016 г.

април-юни 2016 г.

септември 2016 г.

септември 2016 г.

септември 2016 г.

За отпадане на необходимостта от изготвяне на удостоверения за пенсиониране (УП-2 и УП-3), за периоди след 2000 г. и издаване на удостоверения само по изрично искане на НОИ с цел
уточняване на липсващи или грешни данни в Персоналния регистър е необходимо да бъде инициирана промяна в разпоредбата на чл. 5, ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване, регламентираща
задължение за осигурителите да издават удостоверителни документи за осигурителен стаж и осигурителен доход.

МТСП, НОИ

януари – април 2017 г.

май – юни 2017 г.

юли 2017 г.

юли 2017 г.

декември 2017 г.

МОСВ

юли-август 2016г.

октомври 2016г.

октомври 2016 г.

ноември 2016г.

май 2017 г.

Закон за търговския регистър,
Тарифа за държавните такси,
събирани от Агенцията по
вписванията

чл. 5, ал. 7

Дейност "Издаване на Становище за въвеждане в експлоатация от ВиК оператора" да бъде извършвна само в случаите, когато инвеститорът е изградил външните връзки за присъединяване към ВиК
мрежите. При условие, че ВиК операторът е изградил самостоятелно външните връзки, да не следва инвеститорът да заплаща услугата по "издаване на становище за въвеждане в експлоатация" .

Правни мерки

МРРБ, КЕВР

МРРБ

62

Кодекс за социално
осигуряване

63

Закон за опзаване на околната
среда

Актуализиране на списъка на категориите инвестиционни предложения, които подлежат на задължителна оценка на въздействието върху околната среда или на преценяване на необходимостта от
извършване на такава оценка – Приложение № 1 към чл. 92, т. 1 и Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда.
Актуализацията е свързана с транспониране на изискванията на Директива 2014/52/ЕС от 16 април 2014 г. за изменение на Директива 2011/92/ЕС относно оценката на въздействието на някои
публични и частни проекти върху околната среда в националното законодателство.

64

Наредба № 6 от 24.02.2014 г. за чл. 13, ал. 3
присъединяване на
производители и клиенти на
електрическа енергия към
преносната или към
разпределителните
електрически мрежи

Да бъдат съкратени сроковете, в които съответният мрежови оператор съгласува работните проекти на електрическите уредби и съоръжения от присъединявания обект, а именно – срокът за
КЕВР
съгласуване да е 7 работни дни, не, както е предвидено понастоящем – 15 дни. Предложението ни налага изменение в чл. 13, ал. 3, изречение второ и в чл. 21, ал. 11, изречение второ от Наредба № 6
от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи, приета от Държавната комисия за
енергийно и водно регулиране.

април-юни 2016 г.

април-юни 2016 г.

септември 2016 г.

септември 2016 г.

септември 2016 г.

65

Наредба № 4 от 5.11.2013 г. за чл. 22, т. 1
присъединяване към
газопреносните и
газоразпределителните мрежи

С цел предвидимост и яснота в инвестиционния процес по присъединяване на обекти към газопреносната мрежа предлагаме в чл. 22, т. 1 от Наредба № 4 от 5.11.2013 г. за присъединяване към
газопреносните и газоразпределителните мрежи, приета от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, да се предвиди срок, в който операторът на газопреносна мрежа следва да
извършва съгласуване на проектите (подробните устройствени планове и инвестиционни проекти) за газопроводни отклонения и присъединяваните обекти в случаите, когато се засягат съоръжения,
негова собственост, сервитутните им зони и/или зона за превантивна устройствена защита по отношение пресичане и допустими разстояния от съоръженията.

април-юни 2016 г.

април-юни 2016 г.

септември 2016 г.

септември 2016 г.

септември 2016 г.

КЕВР

5

