
 

 

И.П.И. 
Институт за пазарна икономика 

бул. “Патриарх Евтимий” 10, София 1000 
тел./факс.: (+359 2) 952 62 66, 952 35 03 

ел. поща: mail@ime.bg 
страница в Интернет: www.ime.bg 

 

 

изх. № 13/04.03.2015 г. 
ДО 
БОЖИДАР ЛУКАРСКИ 
МИНИСТЪР 
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА 

 

 

 

СТАНОВИЩЕ 
относно 

Проект на ПМС за създаване на Национален икономически съвет 

 

 

Уважаеми министър Лукарски, 

 

Във връзка с предложения за обществено обсъждане проект на Постановление на 
Министерския съвет за създаване на Национален икономически съвет представям становището 
на Института за пазарна икономика (ИПИ). 

 

Не сме убедени, че създаването на нов съвет с подобни функции е необходимо 

Към Министерски съвет вече има създадени 27 консултативни съвета. Целите на част от тях се 
припокриват с поставените цели за Националния икономически съвет. Впечатление правят 
функциите на Съвета за развитие, Националния съвет за тристранно сътрудничество, 
Националния съвет по иновации, Националния съвет за наука и иновации, които показват, че 
ще има значително дублиране с тези на новия съвет. Задачите на Съвета за развитие имат най-
много сходство с представените в проекта функции на Национален икономически съвет. В 
същото време последните публикувани решения на Съвета за развитие са от май 2013 година и 
няма информация кога съветът се е събирал и какво е обсъждал последно. При положение, че 
този съвет не работи (или поне няма информация да работи), нищо не предвещава успех на 
новия съвет.  

В този ред на мисли е изключително важно да се прецени дали е възможно съответните 
проблеми и задачи, за чието решаване се предлага създаването на нов консултативен съвет, 
могат да бъдат решени чрез разширяването на функциите на съществуващо вече 
консултативно звено, без да се ангажира допълнителен административен ресурс. 
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Не сме убедени, че създаването на нов съвет само с предвидените членове, извън 
изпълнителната власт, е подходящо 

Има редица граждански и неправителствени организации, които имат становище по темите, 
които се планира да бъдат обект на обсъждане. Има и много експерти от частния сектор, които 
също биха могли качествено да допринесат за дискусиите в съвета. Ограничаването на тяхното 
участие, въпреки предвидената възможност да бъдат канени от председателя на съвета, няма 
да допринесе за изграждането на позиции, които да отговарят в пълнота на целите на съвета. 

 

Не сме убедени, че това е най-добрият начин за създаване на нов съвет 

Ако този съвет бъде създаден, за да се гарантира неговата ефективна и прозрачна работа, в 
нормативните актове, определящи дейността и целите му, трябва да бъде заложено следното: 

- Задължение, залегнало в постановлението за създаване, за публикуване на 
информация в Интернет - представянето на информацията по удобен, ориентиран към 
потребителите/заинтересованите страни начин е предпоставка за ефективен достъп и 
прозрачност. Цялата информация за съвета и неговата дейност трябва да се публикува в 
интернет, като това най-ефективно може да стане чрез задължение за своевременно 
попълване на информацията в Портала за консултативни съвети 
(http://saveti.government.bg). 

- Годишен доклад – задължение, залегнало в постановлението за създаване, за 
изготвяне и публикуване на годишен доклад за работата на съвета, който проследява 
резултатите в съответствие с приетата работна програма и позволява да се направи 
равносметка за дейността на звеното. Следва да се поддържа и архив на предишни 
доклади.  

- Работна програма – задължение, залегнало в постановлението за създаване, за 
определяне и публикуване на работна програма за дейността на съвета, което ще 
позволи ясно дефиниране на целите и възможност за проследяване на изпълнението 
им. Тя задължително трябва да е съпътствана от годишен отчет и/или доклад.  

- Отчет - задължение, залегнало в постановлението за създаване, за изготвяне и 
публикуване на финансов отчет на дейността, който включва разходите за дейността, 
както и детайлното им описание (режийни, канцеларски материали, заплати, 
осигуровки и други). Освен финансовия отчет е необходимо да има и отчет по същество 
за работата на съвета, който ще се съдържа в годишния доклад. 

- Проучвания, анализи, становища - информацията за проведените проучвания, 
направените анализи и дадените становища на съвета във връзка с изпълнението на 
дейността му ще даде по-пълна картина на дейността, извършена от съвета и неговите 
членове, дава възможност за оценка на работата на съвета и позволява сравнение на 
целите и експертизата с реалния резултат. 

- Записки и стенограми - задължение, залегнало в постановлението за създаване, за 
воденето и публикуването на архив на записките и стенограмите от проведените 
заседания, които дават информация за текущата работа на съвета и приетите решения. 

Без да са заложени тези ангажименти за прозрачност и възможност за проследяване и 
оценяване на дейността на съвета, работата му не би могла да се обоснове като необходима и 
предвещаваща изпълнение на целите му.  
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Конкретните ни предложения са: 

1. Ясна обосновка защо такъв съвет е необходим, която да включва анализ за провала на 
работата на сходни структури, от който да са извлечени изводи и обяснения за този 
провал, както и мерки, които да избегнат превръщането на този съвет в поредната 
неработеща структура. 

2. Включване на представители на гражданското общество като членове на съвета. 

3. Включване в постановлението за създаване на изрични текстове за задължение за 
публикуване на годишен план за дейността; отчет за работата; всички материали, които 
се разглеждат от членовете; информация за заседанията предварително; контакти на 
секретариата на съвета; стенограми от заседанията и взетите решения. 

 

 
С уважение, 
 
Светла Костадинова  
изпълнителен директор 
Институт за пазарна икономика 
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