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Изх. № 164/05.03.2011г.  

          ДО  

Г-Н ОГНЯН СТОИЧКОВ  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА 

ПО ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА 

И ВЪПРОСИТЕ НА ДЕЦАТА, 

МЛАДЕЖТА И СПОРТА 

ПРИ XLI НАРОДНО СЪБРАНИЕ 
 

 

Относно: Проект на закон за изменение и допълнение на Закона за 

устройство на територията № 254-01-24,   внесен от Огнян Стоичков на 

27.02.2012 г.  

 

 
УВАЖАЕМИ Г-Н СТОИЧКОВ, 

 
 

Във връзка с Ваше писмо с изх. № КН-253-09-47 от 01.03.2012 г. с 

настоящото Ви информираме за позицията на Асоциация на 

индустриалния капитал в България по предлагания проект на закон за 

изменение и допълнение на Закона за устройство на територията. 

 

Не подкрепяме проекта на закон за изменение и допълнение на 

Закона за устройство на територията като мотивите ни са следните: 

 

1. В настоящия период на криза прилагането на такива норми ще 

представлява пречка за работодатели, имащи намерение да 

инвестират в нови производства/дейности. В този смисъл ще е 

налице административна бариера за развитие; 
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2. С предлаганите изменения и допълнения ще се допусне 

неравнопоставеност между работодатели, изградили или действащи 

в  производствени, административни или други делови сгради, с 

капацитет над 100 работни места по настоящата уредба и такива, 

които ще изграждат подобни помещения занапред; 

 

3. Визираната граница от над 100 работни места не намира опора в 

действащите норми –например в тези на Закона за малките и средни 

предприятия и ще способства за неравнопоставеност както на 

стопанските субекти, базирана на техния капацитет, така и на самите 

работници – тези в новите, по-големи сгради ще ползват предимства 

пред останалите; 

 

4. В мотивите към законопроекта - част ІІІ. „Финансови и други 

средства, необходими за прилагане на новата уредба” се цитира 

Националната стратегия за физическото възпитание и спорта 2012 – 

2022 относно това, че се предвижда бюджета на МФВС  от 0,1%  от 

БВП да се повиши до 0,5% до 2022 г., но не се правят прогнози за 

необходимите допълнителни средства, които ще трябва да вложат 

работодателите. 

 

На посочените основания, въпреки позитивното ни отношение към 

идеите, заложени в проекта не считаме, че в настоящия момент 

прилагането им ще има позитивно въздействие върху българската 

икономика. 

 

 

 

 

 

С УВАЖЕНИЕ, 

 

ВАСИЛ ВЕЛЕВ, 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

 
 


