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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект


З  А  К  О  Н

ЗА изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

(обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., 
бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г., бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53, 77, 82 и 99 от 2012 г., бр. 15, 24, 27, 28, 66 и 109 от 2013 г., бр. 49, 53, 98 и 105 от 2014 г., бр. 35, 61, 62, 79 и 101 от 2015 г., бр. 15 и 51 от 2016 г. и бр. 13, 63, 92, 96 и 103 от 
2017 г.)


Параграф единствен. В чл. 167 се правят следните изменения и допълнения: 
Създава се нова ал. 4:
„(4) За издаване на удостоверение за извършване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 Дирекцията за национален строителен контрол изисква по служебен път документ за признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища, издаван от Националния център за информация и документация.“
2. Досегашните ал. 4, 5, 6 и 7 стават съответно ал. 5, 6, 7 и 8.

Законът е приет от 44-ото Народно събрание на ………………...… 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Цвета Караянчева)
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МОТИВИ

към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

Основният мотив за изготвяне на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ЗУТ) е наличието на административна тежест при процедурите по издаване от началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) на удостоверение за извършване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, свързани с изискването за представянето на хартиен носител на удостоверения за признаване на висше образование, придобито в чуждестранни висши училища. Тези удостоверения се издават от Националния център за информация и документация (НАЦИД), който е юридическо лице на бюджетна издръжка - второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на образованието и науката. Не е предвидена законова възможност за предоставянето на посочените удостоверения по служебен път.
Действащите нормативни разпоредби създават административна тежест за гражданите и бизнеса, тъй като към настоящия момент удостоверенията за признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища се изискват на хартиен носител, а няма регламентирана възможност за получаването им по служебен път.
Не е възможно да се реши проблемът в рамките на съществуващото  законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или чрез въвеждане на нови технологични възможности (например съвместни инспекции между няколко органа и др.). Затова е необходимо изменение на разпоредбата на чл.167 от ЗУТ.
Целта на предложеното изменение е да се намали броят на документите, които заинтересованите лица представят пред ДНСК, и облекчаване на режимите чрез намаляване на административната тежест върху заявителите за представяне на документите на хартиен носител, с които административният орган може да се снабди служебно. С приемането на изменението ще се намали административната тежест, като на заинтересованите лица се спестят време и средства при кандидатстването за получаване на удостоверение за извършване на дейностите по чл. 166, ал. 1, 
т. 1 от ЗУТ. За прилагането на проекта не е необходим финансов ресурс.



МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:


    (Бойко Борисов)
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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

№……….………………….

……………………. 2018 г.
ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

г-жа ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

На основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България изпращам Ви одобрения с Решение   .................. на Министерския съвет от 2018 г. проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията.

Приложения: 
1. Мотиви към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията.
2. Частична предварителна оценка на въздействието.
3. Справка от Министерството на правосъдието за съответствие с конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и с практиката на Европейския съд по правата на човека.





МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:


    (Бойко Борисов)


