РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Проект



ЗАКОН
за изменение и допълнение
на Закона за устройство на територията


§1. В чл.93 се създава нова алинея 4 със следното съдържание:
(4) Обществените далекосъобщителни мрежи, които в съответствие с издадените за тях индивидуални лицензии, трябва да бъдат изграждани на територията на цялата страна, за да осигуряват равно поставен достъп до далекосъобщителни услуги и до Интернет са обекти с национален обхват и значение.

§2. В чл.137 са правят следните изменения и допълнения:  
1. В букви “б” на т.1 и т.2 думата “далекосъобщителни” се заличава.
2. В буква “б” на т.3 след “хидромелиоративни” се добавя “далекосъобщителни”.
3. В т.6 накрая се поставя запетая и се добавя текста “както и базовите станции и други елементи на обществените подвижни далекосъобщителни мрежи”.




                                                                    ВНОСИТЕЛИ:
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М О Т И В И

България е на едно от последните места в Европа по покритие на територията с мобилни далекосъобщителни услуги. Бавното изграждане на мобилните мрежи е съпътствано от тежки и сложни процедури по издавания на разрешения за строеж излишно оскъпяват тези услуги.  Сериозни са и предпоставките за корупция. 
В същото време мобилните мрежи най-често се изграждат по типови проекти, с типизирани, многократно повтарящи се съоръжения – базови станции (около 2000 за страната, в зависимост от релефа).
С предлаганата промяна на категоризацията на строежите, свързани с осигуряване на далекосъобщителни услуги ще се опрости процеса, ще се съкратят процедурите – ще се избегне необходимостта за всеки отделен проект да се прилагат досегашните дълги и сложни процедури по ЗУТ, изискващи съгласуване на проектите от кметовете и областните управители. В същото време много често един проект, засягащ цялата страна трябва да бъде реализиран в срок от 6–9 месеца. С предлаганото изменение на чл.93 съгласуването на идейния проект в съответствие с чл.173 на Закона за далекосъобщенията ще се извършва от Министъра на регионалното развитие и благоустройствата. 
С предложението по чл.137 се предвижда понижаване на категорията на строежите на съоръженията, предназначени за осигуряване на далекосъобщителни услуги. И това е резонно предвид тяхната специфика.
С приемане на предложенията ще се спомогне за:
- стимулиране на инвестициите и ускоряване на възвращаемостта;
- насърчаване на конкуренцията;
- повишаване на възможностите на обществото да ползва услугите на Информационното общество, е-Правителството, е-включване, е-достъп, Интернет за училищата, социалните заведения и т.н.
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