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

Наименование

Аргументи за необходимостта от мярката/ очакван резултат

Открити въпроси

Отговорна институция Срок за подготовка
(вносител)
от-до

№

Проблемна област

Краен срок

1

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

Привеждане на таксите, събирани от органите,
осъществяващи контрол на вноса и износа на стоки, в
съответствие с изискванията на ЗОАРАКСД за разходно
ориентираност на таксите

Таксите за услуги и за специален контрол на стоките (като санитарен контрол), събирани от органите, осъществяващи контрол по вноса и износа на стоки, влияят пряко на
цената на износа/вноса. Необходимо е техният размер да бъде определен до размера на необходимите разходи на административния орган за извършване на съответната
услуга и за упражняване на контрола, в т.ч. необходимите материално-технически разходи и всички административни разходи за изпълнение на задълженията на
длъжностните лица с оглед на тяхната квалификация и изразходвано работно време, както и при спазване на изискванията на чл. 7а на Закона за ограничаване на
административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (ЗОАРАКСД).

МФ, МЗХ, МЗ, МИ,
АМС

април – септември
2016 г.

октомври 2016 г.

2

Време за плащане на данъци

Облекчаване на административните процедури и
изисквания, свързани с деклариране и плащане на
задължения на физически лица.

Очакван резултат:
Намаляване на разходите на физическите лица по деклариране на доходи и данъци чрез опростяване на формуляри и процеси.

НАП

-

постоянен

3

Време за плащане на данъци

Повишаване на дела на информацията, обменяна по
служебен път с други държавни структури, включително и
във връзка с прилагането на комплексно административно
обслужване. Осигуряване на достъп до бази данни и
информационни системи на други институции.

Очаквани резултати:
Осигуряване на техническа и информационна обезпеченост за обмен на информация и ползване на разработените е-услуги от НАП, предназначени за администрации /
институции (услугата да/не, справка за актуално състояние на трудови договори и др.).

НАП, МФ

-

2017

Служебен обмен на информация между администрациите. Ползване на е-услугите, предоставяни от НАП. Законодателни промени свързани с отпадане на изискването от
други институции за предоставяне на удостоверение за наличие и липса на задължение от лицата.

всички заинтересовани
институции

1. Взаимодействие с клиентите по е-път – предоставяне на данни и документи, напомнителни писма, връчване на актове и документи и др.;
2. Предоставяне на по-детайлна и навременна информация на гражданите и бизнеса;
3. Интернет сайта на НАП – единна точка за предоставяне на информация на лицата за наличие или липса на задължения за републикански и местни данъци;
4. Разработване и внедряване на нови е-услуги в НАП, съобразно потребностите на клиентите.
Очаквани резултати:
Увеличаване взаимодействието по електронен път между клиентите и НАП;
Усъвършенстване и популяризиране на електронните услуги на НАП;
Подобряване на обслужването;
Повишаване на дела на ползваемостта на е-услугите;
Намаляване разходите на задължените лица.

НАП

-

2017

постоянен

4

Време за плащане на данъци

Изграждане на диференцирани канали за услуги спрямо
потребностите на клиентите и с фокус върху използването
на съвременни технологии.

5

Време за плащане на данъци

Разширяване на предоставяните от НАП електронни услуги Взаимодействие с клиентите на НАП по е-път.
(например за: подаване на декларацията по чл.142, ал.5 от
ДОПК, подаване на искане за издаване на удостоверения за Очакван резултат:
платени данъци при източника, подаване на искане за
Подобряване на обслужването.
удостоверяване на местно лице и др.)

НАП

-

постоянен

6

Време за плащане на данъци

Организиране на информационни кампании за
популяризиране и разясняване на електронните услуги на
НАП – канали за плащане, възможности за подаване и
получаване на документи.

Към настоящият момент НАП предоставя 156 бр. електронни услуги. Необходимо е клиентите на НАП да бъдат запознати относно възможностите и начина за ползване на
тези услуги.

НАП

-

постоянен

Публикуване и своевременно актуализиране на директиви,
регламенти, закони, наредби и други относими актове на
европейското и българското законодателство на интернет
страниците на държавните институции. Всички актуални
бланки на декларации, заявления и други документи,
необходими за извършване на процедури като регистрации
и деклариране, да бъдат качвани своевременно на сайта на
съответната държавна институция.

Очакван резултат:
Подобряване обслужването на юридическите и на физическите лица.

Всички държавни
институции

-

постоянен

МФ

април-юли 2016 г.

септември 2016
г.

май-юни 2016 г.

юли 2016 г.

Очакван резултат:
Подобряване на обслужването и ефективността на работа на агенцията.

7

Време за плащане на данъци

8

Несъгласуваност на
Оптимизиране на процедурата за регистрация по ДДС
административните процедури,
свързани с реализацията на
инвестиционните намерения и
забавяне при предоставянето на
услугите от централната и местната
администрации

Предоставяне на възможност за заявяване на регистрация по ДДС едновременно с регистрацията в Агенцията по вписванията като комплексна услуга. Мярката е предложена
от Световната банка.

9

Несъгласуваност на
Разширяване на каналите за достъп до административни
административните процедури,
услуги на Агенцията по вписванията
свързани с реализацията на
инвестиционните намерения и
забавяне при предоставянето на
услугите от централната и местната
администрации

Необходимо е да се въведе практика в Агенцията по вписванията за използване на възможностите, регламентирани в АПК, за предоставяне на готовите документи на
АВ
заявителя освен на гише, също и чрез лицензиран пощенски оператор, когато той е изразил такова желание при заявяването на услугата. Мярката е предложена от Световната
банка.

1

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

Открити въпроси

10

Несъгласуваност на
Ускоряване на процедурата за свързване с мрежата на
административните процедури,
техническата инфраструктура
свързани с реализацията на
инвестиционните намерения и
забавяне при предоставянето на
услугите от централната и местната
администрации

Съгласно ЗУТ инвестиционните проекти се съгласуват и одобряват въз основа на представен предварителен договор с експлоатационните дружества за присъединяване към
мрежите на техническата инфраструктура. Да се намали срока за сключване на предварителен договор от 30 дни на 25 дни.

КЕВР, МИ, МЕ

април-юли 2016 г.

септември 2016
г.

11

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

Въвеждане на служебен обмен на информацията за
новопостроената сграда между общината и Агенцията по
геодезия, картография и кадастър

Съгласно чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР, за да се издаде разрешение за ползване/удостоверение за експлоатация на сграда или друг строеж собственикът, съответно инвеститорът,
трябва да представи удостоверение от Службата по геодезия, картография и кадастър, че е предоставил данните за изградените, надстроените, пристроените сгради, за
сградите под повърхността на земята, за преустроените или премахнатите сгради. Необходимо е да се установи практика за служебен обмен на информация между
съответната общинска администрация и АГКК. Изпълнението на мярката би спестило на гражданите и бизнеса значително време и разходи. 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, АГКК,
април-юли 2016 г.
общински
администрации, ДНСК

септември 2016
г.

Разработване на документация и наръчници в помощ на
инвеститорите

Разработване на бланки на документи, наръчници, ръководства и др. документи, които да бъдат в помощ на инвеститорите при реализиране на техните инвестиционни
АМС, МРРБ, НСОРБ, юли -септември
намерения в областта на издаване на разрешението за строеж. В тях следва ясно да бъдат разписани всички необходими стъпки в процеса, с препратки към действащите
браншови организации 2016 г.
разпоредби от законодателството. Изпълнението на мярката ще доведе до облекчаване на инвеститорите с оглед необходимите стъпки и документи за издаване на разрешение
за строеж. Мярката е предложена от Световната банка.

септември 2016
г.

април-юли 2016 г.

септември 2016
г.

12

13

Несъгласуваност на
Въвеждане на комплексна процедура за издаване на
административните процедури,
разрешение за строеж
свързани с реализацията на
инвестиционните намерения и
забавяне при предоставянето на
услугите от централната и местната
администрации

Необходимо е да се проведе дискусия по възможността цялата процедура по предоставяне на услугите да се организира като комплексна - услугата се заявява от инвеститора
пред компетентния орган (община, областен управител, министъра на регионалното развитие и др.), който организира по служебен път получаването на необходимите
документи. Изпълнението на мярката би означавало въвеждане на практика на принципа на обслужване на едно гише по отношение на разрешението за строеж. Мярката е
предложена от Световната банка.

АМС, МРРБ

14

Несъгласуваност на
Съобщаване на индивидуални административни актове от
административните процедури,
компетентния орган на заинтересуваните лица, когато не се
свързани с реализацията на
прилага реда на АПК
инвестиционните намерения и
забавяне при предоставянето на
услугите от централната и местната
администрации

Облекчаване на процедурата при установяване на неполучено писмо. При положение че обявленията се изпращат с препоръчана поща и обратни разписки, в които е
МРРБ
установено от пощенските служители, че лицето не е намерено, е нужно допълнително изготвяне на документ, който да се залепи на имота. Когато се отнася за ниви и имоти
извън строителните граници, това затруднява процеса по съобщаване. Достатъчно е констативният протокол за неполучени писма да се залепи на таблото в общината. Следва
да се предвиди, че когато в закона и в актовете по неговото прилагане не се предвижда изрично съобщаването да се извършва по реда на АПК, то да се извършва чрез
отправяне на писмено съобщение до заинтересуваните лица. 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-юли 2016 г.

септември 2016
г.

15

Несъгласуваност на
Промяна на предназначението на сгради или на части от тях
административните процедури,
свързани с реализацията на
инвестиционните намерения и
забавяне при предоставянето на
услугите от централната и местната
администрации

В момента процедурата е ненужно утежнена, когато се извършва промяна на предназначение на нежилищно помещение, без да се извършват работи по преустройство на
МРРБ
помещенията. Необходимо е да се опрости процедурата по промяна на предназначението на сгради или на части от тях в случаите, когато няма да се извършват строителномонтажни работи, с изключение на недвижимите културни ценности. Ефектът от изпълнението на мярката ще бъде облекчаване на процедурата и отпадане на разрешителния
режим. 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-юли 2016 г.

септември 2016
г.

16

Несъгласуваност на
Заплащане на такси за съгласуване и одобряване на
административните процедури,
инвестиционни проекти и издаване на разрешение за строеж
свързани с реализацията на
инвестиционните намерения и
забавяне при предоставянето на
услугите от централната и местната
администрации

Определяне на разходоориентиран размер на таксите при съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешение за строеж на общинско ниво.
НСОРБ, МРРБ
Събираните към момента такси се определят с наредба на съответния общински съвет съгласно чл. 9 от Закона за местните данъци и такси и варират в много широки граници,
като в някои големи градове са неоправдано високи. Необходимо е да се изготви анализ на таксите, събирани от общинските администрации за съгласуване и одобряване на
инвестиционни проекти и издаване на разрешение за строеж, след което да се внесе предложение за необходимите нормативни промени.

април-юли 2016 г.

септември 2016
г.

17

Несъгласуваност на
Определяне на разходоориентиран размер на таксите за
административните процедури,
административни услуги на общинско ниво
свързани с реализацията на
инвестиционните намерения и
забавяне при предоставянето на
услугите от централната и местната
администрации

Гарантиране спазването на разходоориентирания принцип при определяне размера на таксите на общинско ниво. Събираните към момента такси се определят с наредба на
съответния общински съвет съгласно чл. 9 от Закона за местните данъци и такси и варират в много широки граници, като в някои градове техният размер не отговаря на
разходите на съответната администрация за тяхното предоставяне. Необходимо е да се изготви анализ на таксите, събирани от общинските администрации, след което да се
внесе предложение за необходимите нормативни промени. Мярката е предложена от Столична община.

НСОРБ, МФ

април-юли 2016 г.

септември 2016
г.

18

Несъгласуваност на
Намаляване на броя на процедурите при регистрация на
административните процедури,
собственост
свързани с реализацията на
инвестиционните намерения и
забавяне при предоставянето на
услугите от централната и местната
администрации

Намаляване на броя на процедурите при регистрация на собственост чрез въвеждане на служебна проверка на обстоятелствата. Изпълнението на мярката ще доведе до
премахване изискването за предоставяне от гражданите и бизнеса на някои документи - например удостоверение за актуално състояние и др. Мярката е предложена от
Световната банка.

НСОРБ

април-юли 2016 г.

септември 2016
г.

2

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

19

Несъгласуваност на
Увеличаване на покритието на кадастралната карта
административните процедури,
свързани с реализацията на
инвестиционните намерения и
забавяне при предоставянето на
услугите от централната и местната
администрации

Предприемане на действия за увеличаване на покритието на кадастралната карта и степента на електронизация на предоставяните услуги. Мярката е предложена от
Световната банка.

20

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

Опростяване и облекчаване на изискваната документация
при износ и внос на стоки от страната

Категоризация на самостоятелните заведения за хранене и
развлечения

21

Открити въпроси

АГКК

април-юли 2016 г.

септември 2016
г.

Разглеждане на възможностите за намаляване на броя на изискваните документи при внос и износ на стоки, с оглед добрите практики. Разработване и утвърждаване на нови МИ, МФ
опростени образци на изискваната документация при внос и износ на стоки. 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-юли 2016 г.

септември 2016
г.

Отпадане изискването за категоризация на самостоятелните заведения за хранене и развлечение по Закона за туризма. В съвместен доклад на Световната банка и МИЕ от 2007 МТ
г. е констатирано, че „регулаторните режими в хотелския и ресторантьорския сектор трябва да бъдат облекчени. Изискванията за хотели, ресторанти, барове и кафета
съгласно Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения са остарели или са прекалено детайлни.
Категоризацията на ресторантите и баровете е напълно излишна. Преобладаващото мнозинство от страните не категоризират ресторантите и баровете." С оглед използване на
по-облекчената процедура огромният брой заведения в България са категоризирани с 1 или 2 звезди - в този случай категоризацията се извършва от съответната община. За
заведения с над 3 звезди категоризацията се прави от министъра на туризма. По данни от ССАО през 2014 г. МИЕТ е издало 278 удостоверения за категория, докато отчелите
се 245 общински администрации (без Столична община) са издали 2496. Заведенията са обект на двоен контрол. Наред с категоризацията, която се извършва от министъра на
туризма, заведенията се регистрират от БАБХ като обекти за търговия с храни. За спазването на определени санитарни стандарти от своя страна отговарят Регионалните
здравни инспекции. За категоризиране на заведения за хранене и развлечения - ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове се
събират такси както следва: а) до 20 места за сядане - 110 лв.; б) от 21 до 50 места за сядане - 250 лв.; в) от 51 до 150 места за сядане - 500 лв.; г) от 151 до 300 места за сядане 940 лв.; д) над 300 места за сядане - 1400 лв. Според регистрите на БАБХ заведенията в България са над 30 000, в това число заведения за организирано хранене; ресторанти;
заведения за бързо обслужване; заведения за консумация на напитки и сладкарски изделия; питейни заведения и др. Удостоверението за определената категория на обекта е
със срок 5 години, поради което съответните такси не се събират само от новооткрити заведения, а и от съществуващи такива, чиято категоризация вече е изтекла.
Изпълнението на мярката ще доведе до намаляването на разходите за бизнеса с над 1 млн. лв. годишно и до облекчаване и ускоряване на процедурата за откриване на
самостоятелни заведения за хранене и развлечение. Мярката няма да има пряко отражение върху бюджета на Министерството на туризма и на общините, тъй като при
премахване на съответната услуга отпадат и разходите на администрацията за нейното предоставяне. 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-юли 2016 г.

септември 2016
г.
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Несъгласуваност на
Създаване на единна правила за извършване на Оценка на
административните процедури,
риска за здравето на работещите на работните места
свързани с реализацията на
инвестиционните намерения и
забавяне при предоставянето на
услугите от централната и местната
администрации

Разработване на единна методика с приложимите към нея документи за извършване на Оценка на риска за здравето на работещите на работните места. Мярката е предложена МТСП
от БТПП.

април-юли 2016 г.

септември 2016
г.
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Несъгласуваност на
Да се приведат в актуален вид Публичният регистър на
административните процедури,
декларационните актове и Националният регистър на
свързани с реализацията на
недвижимите културни ценности на НИНКН
инвестиционните намерения и
забавяне при предоставянето на
услугите от централната и местната
администрации

Да се приведат в актуален вид Публичният регистър на декларационните актове и Националният регистър на недвижимите културни ценности на НИНКН, като се проведе,
НИНКН, МК
предвидената в ЗКН, процедура по регистриране или отписване на заварените декларирани недвижими паметници на културата. Декларираните обекти също притежават
статут на недвижими културни ценности до установяването им като такива по реда на ЗКН. Преобладаващата част от около 40 000 НКЦ на територията на България са със
декларационни актове, без определена предварителна класификация и категория, без режими за опазване. Повечето обекти са с временен режим от 10, 20, 30 до 50 години. В
публичния регистър на декларационните актове на НИНКН има обекти за които към момента не се знае дали изобщо все още съществуват, дали са запазили културноисторическата си стойност, къде точно са разположени и дали имат легитимен статут, поради неточности в Регистъра на НКЦ. Декларираните обекти подлежат на
заключителна оценка, съгласно чл. 61 от ЗКН. В зависимост от заключителната оценка, ще бъде прекратен временният режим на едни обекти и те ще бъдат свалени от
Публичния регистър на декларираните паметници, а останалите ще получат окончателен статут с тяхната класификация, категоризация и режими за опазване. Актуализацията
на регистрите на НИНКН ще позволи да се изготви специализиран кадастър на недвижимото културно-историческо наследство. Мярката е предложена от Министерството на
културата.

януари-ноември
2017 г.

декември 2017 г.
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Несъгласуваност на
Ускоряване на процедурата по регистрация на нова фирма
административните процедури,
свързани с реализацията на
инвестиционните намерения и
забавяне при предоставянето на
услугите от централната и местната
администрации

Премахване на изискването за наличие на открита банкова сметка с внесен минимален капитал към момента на регистрация на ООД, като се даде право на фирмата да
направи това в срок от 1 месец след регистрацията. Изпълнението на мярката ще доведе до ускоряване на процедурата по регистрация на нови фирми.Мярката е предложена
от Световната банка.

април-юли 2016 г.

септември 2016
г.

МП

3

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

Насърчаване използването на електронно фактуриране.

1. Въвеждане на задължително електронно фактуриране в областта на обществените поръчки.
2. Създаване на платформа за електронно фактуриране, поддържана от НАП.
3. Гарантиране опазването на търговската тайна от НАП и създаване на условия и правна рамка за тази цел.

Открити въпроси

Субектите на
процедурите за
възлагане на
обществени поръчки

2017

МП, АВ, НАП, НСИ

2017

Общините в РБ,
НСОРБ

2017

Очаквани резултати:
Унифицирана възможност за електронно фактуриране на територията на страната;
Възможност за контрол в реално време на трансакции, стокови потоци и намаляване на административната тежест на лицата, свързана с извършване на насрещни проверки;
Обезпечаване на електронното фактуриране за всички държавни и местни органи, както и предоставяне на възможност за безплатно електронно фактуриране от малки
предприятия.
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Време за плащане на данъци

Време за плащане на данъци

Освобождаване на микропредприятията от задължението за
публикуване на годишните финансови отчети, при спазване
изискването на чл.36, пар.1, буква „г“ от Директива
2013/34/ЕС на ЕП и на Съветаот 26.06.2013 г. Отпадане на
задължението за подаване на заявление за обявяване на
годишните финансови отчети за търговците, които не са
извършвали дейност през периода/годината като се подава
декларация, че не е настъпила промяна във финансовото и
имущественото състояние на търговеца. Осигуряване на
възможност за подаване на декларацията и по електронен
път.

Ревизиране на нуждата от обявяване на годишни финансови отчети (ГФО) в повече от една институция. Създаване на единна входна точка за ГФО и осигуряване на
необходимата публичност на информацията.
Очакван резултат:
Намаляване на административната тежест.

Осигуряване на възможност декларациите за местните
Очакван резултат:
данъци и такси да се подават по електронен път в общините. Общините да се възползват от предоставената законова възможността за приемане на декларации по електронен път като осигурят необходимата за целта платформа, в
следствие на което от една страна да се намали административната тежест като цяло, а от друга – да се подобри събираемостта на местните данъци и такси и да се намали
количеството на допуснати грешки.
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