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Относно: Проект на Решение на Министерския съвет за прилагане на принципа на
мълчаливото съгласие при предоставянето на услуги за бизнеса
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 32, ал. 1 и 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет
и на неговата администрация предлагам на Вашето внимание проект на Решение на
Министерския съвет за прилагане на принципа на мълчаливото съгласие при
предоставянето на услуги за бизнеса.
Намаляването на административната и регулаторната тежест и облекчаването на
бизнес средата са ангажименти на правителството, залегнали в Програмата „Държавност,
развитие, справедливост – икономически и социални приоритети на правителството на
Република България“.
Важен инструмент за намаляването на административната тежест е прилагането на
принципа на мълчаливото съгласие при различни процедури, свързани с регулаторни
режими.
Мълчаливото съгласие при предоставяне на услуги/режими като инструмент за
намаляване на административната тежест се изразява в това, че въвеждането му като
принцип при предоставянето на административни услуги дисциплинира администрацията
да се произнася в срок и позволява стопанската активност да не спира поради мълчанието
на администрацията.
По посочената причина този принцип е предвиден в редица актове на ЕС,
основният сред които е Директива 2006/123/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от
12 декември 2006 година относно услугите на вътрешния пазар. Според директивата, ако
не е предвидено друго, липсата на отговор за определен период от време, следва да се
смята за даване на разрешение. Директивата е транспонирана в българското
законодателство чрез Закона за дейностите по предоставяне на услуги.
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В българското законодателство, чрез Административнопроцесуалния
кодекс,
(АПК) като универсално правило обаче е установен мълчаливият отказ - непроизнасянето
на администрацията в срок се смята за мълчалив отказ да се издаде съответния акт. АПК
все пак регламентира и мълчаливото съгласие (чл. 58, ал. 4), като предвижда че
непроизнасянето в срок се счита за мълчаливо съгласие в случаите и при условията,
предвидени в специалните закони. Законът за ограничаване на административното
регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (ЗОАРАКСД), също
предвижда мълчаливо съгласие (чл. 28-29), по отношение на издаването на разрешение и
на удостоверение за извършване на еднократни сделки или действия освен, ако в закон не
е предвидено друго.
Независимо от разпоредбите на АПК и ЗОАРАКСД и произтичащото от Директива
2006/123/ЕО задължение, като цяло принципът на мълчаливото съгласие не е въведен.
Това се дължи на факта, че и трите закона са общи, а според принципите на правото
специалните закони отменят действието на общите. Реално всички административни
услуги/режими са установени в съответните специални закони. В тях обаче липсва
изричното посочване, че се използва мълчаливо съгласие в процедурите, каквото е
изискването на АПК и ЗОАРАКСД и на практика в сила остава общият принцип на
мълчаливия отказ.
Поради важността на принципа на мълчаливото съгласие, в Стратегията за
развитие на държавната администрация 2014-2020 и в Плана за изпълнението й е
предвидено въвеждането му в специалните закони при предоставянето на услуги за
бизнеса. Такава мярка е заложена и в Тригодишния план за действие за изпълнението на
Националната програма за развитие: България 2020 в периода 2014 – 2016 г. Предвижда се
извършване на анализ на специалните закони и идентифициране на услугите, при които да
се въведе мълчаливото съгласие. За периода 2014 – 2015 се предвижда принципът да се
въведе минимум за 20 услуги.
В изпълнение на посочените стратегически документи в Третия пакет с мерки за
намаляване на регулаторната тежест беше включена мярка за въвеждане в специалните
закони на принципа на мълчаливото съгласие. В изпълнение на мярката със заповед на
министъра на икономиката и енергетиката беше създадена работна група, със задача да
изготви анализ и да представи предложения за закони, в които този принцип да се въведе.
Работната група е идентифицирала само 11 регулаторни режима, по отношение на
които в действащото законодателство се прилага мълчаливото съгласие. Те са:
Регистрация на дрогерия (чл. 240, ал. 3 от Закона за хуманната медицина);
Разрешение на реклама на лекарствени продукти (чл. 252, ал. 2 от Закона за
хуманната медицина);
Съгласуване на дарения на лекарствени продукти (чл. 268а, ал. 3 от Закона за
хуманната медицина);
Регистрация на обектите за производство или търговия с храни (чл. 13, ал. 2 от
Закона за храните,);
Регистрация на операторите произвеждащи и търгуващи с фуражи (чл. 16, ал.
12 от Закона за фуражите,);
Издаване на удостоверение за контролна горска марка (чл. 205 от Закона за
горите,);
Регистрация на туроператори и туристически агенти (чл.66, ал.6 от Закона за
туризма);
Промяна на предназначението на сграда – обект на образованието, науката,
здравеопазването или културата както и на спортни обекти и съоръжения или
на части от тях (чл. 39, ал.3 от Закона за устройството на територията);
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Съгласуване на организиран отдих и туризъм от РИО на МОН (чл. 12а от
Наредба №2 на министъра на образованието от 1997 г. за организиране и
провеждане на формите на организиран отдих и туризъм);
Регистрация на дейности с отпадъци (чл. 35 - 36 от Закона за управление на
отпадъците);
Разрешение за дейности с отпадъци (чл. 35 - 36 от Закона за управление на
отпадъците).
В рамките на дейността на работната група от министъра на икономиката и
енергетиката е изпратено писмо до министрите, с което се изисква да бъдат представени
нови предложения за режими, по отношение на които да се въведе мълчаливото съгласие.
Предложения не са постъпили, като в своите отговори министрите са се ограничили
само до вече внесените в Народното събрание предложения за законодателни промени за
въвеждането на мълчаливото съгласие в следните 9 режима:
Търговия и преопаковане на продукти с растителна защита (Законопроект за
защита на растенията, внесен в Народното събрание на 31.07. 2013 г. - МЗХ);
Фумигация и обеззаразяване на площи, помещения и растителна продукция
срещу вредители (Законопроект Проект на ЗИД на Закона за защита на
растенията, внесен в Народното събрание на 31.07. 2013 г. - МЗХ);
Предлагане на пазара и употреба на продукти за растителна защита
(Законопроект Проект на ЗИД на Закона за защита на растенията, внесен в
Народното събрание на 31.07. 2013 г. - МЗХ);
Регистрация на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества
и хранителни субстрати (Законопроект Проект на ЗИД на Закона за защита на
растенията, внесен в Народното събрание на 31.07. 2013 г. - МЗХ);
Регистрация на производители и вносители на растения и растителни продукти
(Законопроект Проект на ЗИД на Закона за защита на растенията, внесен в
Народното събрание на 31.07. 2013 г. - МЗХ);
Вписване в официалния регистър за фитосанитарен контрол (Законопроект
Проект на ЗИД на Закона за защита на растенията, внесен в Народното
събрание на 31.07. 2013 г. - МЗХ);
Регистрация на дейността по възпроизвеждане на обекти на авторското право и
сродните му права върху различни видове носители без запис (Проект на ЗИД
на Закона за административното регулиране на производството и търговията с
оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското
право и сродните му права, внесен в Народното събрание на 04.02.2014 г. МК).
Удостоверяване на сделки за възлагане на производство на матрици, оптични
дискове със запис и на други носители, съдържащи обекти на авторското право
и сродните му права (Проект на ЗИД на Закона за административното
регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и
други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права,
внесен в Народното събрание на 04.02.2014 г. - МК).
Удостоверяване на сделки за придобиване на права за възпроизвеждане и/или
разпространение на звукозаписи или записи на аудио-визуални произведения
(Проект на ЗИД на Закона за административното регулиране на
производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители,
съдържащи обекти на авторското право и сродните му права, внесен в
Народното събрание на 04.02.2014 г. - МК).
Тези предложения обаче предшестват дейността на работната група. Основната
причина за липсата на нови предложения вероятно се корени в неразбирането на смисъла
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на мълчаливото съгласие и неоснователните опасения на експертите в администрацията
за последиците от неговото въвеждане.
Поради липсата на нови предложения, на заседанието на Съвета за
административната реформа, проведено на 19 юни 2014 г., беше взето решение в
едноседмичен срок членовете на съвета да извършат преглед и да представят в
секретариата на съвета предложения за въвеждане на принципа на мълчаливото съгласие в
специални закони. И в този случай не бяха представени нови предложения.
Междувременно беше изготвен допълнителен преглед на европейската практика при
въвеждането на мълчаливото съгласие.
Министърът на икономиката и енергетиката изпрати до мен доклада на създадената
от него работна група, в който е включен списък с 53 регистрационни режими, в които да
бъде въведен принципът на мълчаливото съгласие.
След допълнителен анализ и прилагайки принципът услугите, за които да бъде
въведено мълчаливото съгласие да са сравнително често предоставяни, секретариатът на
Съвета за административната реформа, съобразявайки се с добрата европейска практика,
изготви списък от 10 регулаторни режима, за които въвеждането на мълчаливото съгласие
би имало значителен ефект.
Проектът на решение е съгласуван по реда на чл. 32, ал. 1 и 3 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, като получените
становища са отразени в приложената справка.
Предложеният проект на решение няма да окаже пряко или косвено въздействие
върху държавния бюджет, поради което прилагаме финансова обосновка, съгласно чл.35,
ал.1, т.4, б. „б” от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата
администрация.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Предвид гореизложеното предлагам Министерският съвет да приеме проекта на
Решение на Министерския съвет за прилагане на принципа на мълчаливото съгласие
при предоставянето на услуги за бизнеса.
Приложение: 1. Проект на решение.
2. Съобщение до средствата за масово осведомяване.

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ПО ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ:
(Даниела Бобева)
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