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Енергийният пазар се либерализира, но под условие и след 

време 
Миналата седмица правителството одобри проект за изменение и 

допълнение на закона за енергетиката и енергийната ефективност 

(ЗЕЕЕ). Бързото приемане на промените е в резултат на външен 

натиск от Световната банка и особено от Международния валутен 

фонд, който постави това като задължително условие за превеждане 

на последния транш по тригодишното споразумение. Измененията, 

които ще имат най-значим ефект върху бизнес средата в 

дългосрочен план, създават възможности за конкуренция на пазара 

на електроенергия и газ. От 2002 г. моделът “единствен купувач” 

престава да съществува. Слабостите му са основно следните: 1/ 

Няма стимули производителите да намаляват себестойността; 2/ 

Единственият купувач – в крайна сметка данъкоплатците - поема 

рисковете при спад или ръст на търсенето; 3/ Не се създава 

икономическа изгода да се строят мощности там, където са 

консуматорите; 

Либерализацията на енергийния пазар в ЕС започна през 1999 г., 

когато най-големите потребители започнаха да се договарят 

свободно. В резултат от либерализирането на европейския 

електроенергиен пазар например, средната цена на тока на едро в 

страните от ЕС намаля с повече от 50% и падна през 2000 г. до под 

3 цента на квтч.  

Значението на ефективна енергетика за развитието на стопанството 

се определя от относително високия дял на енергийните разходи. 

По данни на НСИ, производството на електроенергия, газ и вода 

през 1998 г. е около 2.5 млрд. лв., или 11.5% от БВП. За 2000 г. 

вносът на природен газ и петролни продукти е 13% от БВП, по 

данни на БНБ. Допускането на конкуренция на енергийния пазар 

следователно ще има голям ефект върху конкурентността на цялата 

икономика. 

С предвижданите промени се създава възможност големи 

потребители (по критерии, одобрени от МС) да сключват пряко 

договори за внос на природен газ или покупка на електричество от 

местните производители. Свобода на пазара обаче едва ли ще има, 

тъй като: 1/ Не се допуска свободно договаряне на внос на 

електроенергия; ако чужди електрокомпании предлагат по-евтин 

ток, от това печелят всички, с изключение на неефективните местни 

производители. Това е стимул за подобряване на ефективността на 

българските електроцентрали. 2/ Свободното договаряне за внос на 

природен газ е под условие. Преносното предприятие (Булгаргаз) си 

запазва правото да откаже пренос на газ, ако това “... би причинило 

преки вреди на преносното предприятие вследствие на сключени 

договори с доставчици “вземай или плащай”, или ако има само един 

основен външен доставчик”. Договорът на Булгаргаз е точно такъв, 

и изтича едва през 2010 г. Още повече, законът позволява отново да 

се сключват такива договори от преносното предприятие, и това да 

е основание за отказ на достъп до мрежата. 

Малко е вероятно измененията в закона да бъдат приети от това 

Народно събрание. Но дори след влизането им в сила, реалната 

либерализация се отлага за неопределено време в 

електроенергетиката, и до 2010 г. в газоснабдяването. 

 

 

 
 

Минималната заплата се повишава от 

1 април 
На 15 март правителството одобри 

постановление за повишаване на 

минималната работна заплата (МРЗ) от 79 

лв. до 85 лв. на месец. Този акт ще има 

следните ефекти върху средата за правене 

на бизнес:  

1/ При свободен пазар, цената на труда 

отразява производителността на работника; 

правителството не може да промени 

заплатите с административен акт. Ако 

правителството се опита да принуди 

предприемачите да плащат повече, 

отколкото определя производителността на 

работника, то ефектът ще е или 

ограничаване на стопанската дейност, или 

неформална заетост.  

2/ Увеличават се осигурителните плащания; 

месечните авансови вноски на ЕТ и 

свободните професии, които се осигуряват 

върху 2 МРЗ, ще се увеличат поне с 4.20 лв. 

(50.40 лв. на година). При годишното 

изравняване на доходите, ЕТ с доход равен 

или по висок от 10 МРЗ ще трябва да плащат 

252 лв. повече за година.  

3/ Увеличават се много такси, които са 

обвързани с МРЗ, например потребителската 

такса при посещение на личен лекар. 

http://www.ime-bg.org/
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 Представяне 
“След четири години на успешни икономически реформи, рискът от финансова криза е много малък независимо от 

резултата от изборите”. Това е един от изводите в последния доклад на инвестиционната банка Merrill Lynch, 

съдържащ прогнози за развитието на България през 2001 г. 
Изводите:  1/ Прогресът на реформата в 

енергетиката е от ключово значение за България в 

дългосрочен план. Въпреки постигнатия напредък в 

енергийната реформа през 1997-1999 г., с 

наближаването на изборите процесът се забави. Сред 

основните проблеми в тази област са ниските 

енергийни цени, които не покриват себестойността, 

както и липсата на конкурентен енергиен пазар. 

Очаква се с промените в Закона за енергетиката 

либерализирането да бъде насочено към: а/ достъп 

на трети страни до преносните мрежи; б/ 

определяне на енергийните цени от напълно 

независима Държавна комисия за енергийно 

регулиране; в/свобода на енергопроизводителите за 

износ на електроенергия в съседни страни (което 

потенциално може да се окаже много изгоден бизнес 

за България) и г/отказ от модела “единствен  

 

купувач”, който да спъва конкуренцията.В 

дългосрочен план реформата е възможна, 

единствено ако бъдат привлечени значителни 

чуждестранни инвестиции в енергийния сектор. 2/ 

Кризата в Турция е почти без значение за България. 

Само 7 % от българският износ през миналата 

година е насочен към Турция. Дори и при 30 % спад 

на турския внос, това ще струва на България едва 2 

% от БВП. 3/ Няма потенциални рискове за 

платежния баланс независимо от резултата от 

изборите. Възможно е известно намаляване на 

дефицита по текущата сметка в резултат на 

увеличаване на износа и слаб спад на вноса (главно в 

резултат на ценови ефекти). Преките инвестиции са 

на високи нива, дори ако се изключат приходите от 

приватизацията. Възможен е известен спад на 

нивото на преките инвестиции в резултат на по-

малко значителни приватизационни сделки.      

 

 

Опасни тенденции в съдебната реформа 
От началото на 2000 г. в Народното Събрание се 

внасят законопроекти, които са насочени към 

заличаване на част от реформите, извършени в 

съдебната система през последните години. 

Изненадващо е, че те се внасят от народни 

представители- юристи от СДС, партията - двигател 

на реформите в България.  

Същността им е: ограничаване на съдебния 

контрол, връщане към концепцията за “прокурора – 

независим магистрат”, който без задължителен 

съдебен контрол взема решения за извършване на 

процесуално-следствени действия, с които се 

нарушават права на гражданите, и налага мерки за 

неотклонение. Тези правомощия на прокуратурата 

бяха премахнати с измененията на НПК от 1999 г., 

тъй като не отговаряха на стандартите, заложени в 

Конвенцията за защита на правата на човека и 

основните свободи. За това България бе похвалена в 

редовния доклад на Европейската Комисия за 

напредъка на България за 1999 и за 2000 г. 

В процеса на дебата за престъпността паралелно с 

тези предложения бе огласена абсурдната теза, че 

спазването на правата на човека е пречка за 

“борбата с престъпността”, и че Европейската  

Конвенция за защита на правата на човека е 

“остаряла”.   

Това е тенденция на прекратяване на реформата в 

съдебната власт и връщането и на позициите от 

преди поканата за преговори с ЕС.  

От правна гледна точка не може да има дебат за това 

дали това е верния път. Дебатирането дали 

прокуратурата следва да има такива правомощия е 

недопустимо – не може да спорим дали да въведем 

отново феодалната система и крепостничеството. 

Подобен дебат легитимира тези абсурдни тези и 

създава впечатление, че България се отказва от пътя 

на демокрацията и правовата държава. Той  ще бъде 

изтълкуван от ЕС само по един начин – в България 

демократичните ценности не са дълбоко вкоренени, тя 

отново тръгва към провал. Този път политически. 

Отслабването на съдебния контрол е проблем с 

изпълнението на политическите критерии за членство.  

Борбата с престъпността, използвана за аргументиране 

на тези предложения, е проблем не на започната, а на 

недовършена съдебна реформа. Така както 

икономическият провал на България до 1997 г. беше 

резултат от спряна, недовършена икономическа 

реформа.  

Трябва да продължим напред. Това означава: 

въвеждане докрай на състезателното начало и 

установяването на ролята на съда като арбитър на 

равнопоставени спорещи страни; твърди процесуални 

гаранции за спазване на правата на човека; безусловно 

спазване на Европейската конвенция за защита на 

правата на човека и основните свободи; прилагане до 

край на концепцията за нов наказателен процес, 

залегнала в реформата от 1999 г.  

Позицията е на Константин Паликарски, Изпълнителен 

директор на Фондация ‘ПАЦЕП” 
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Преглед на стопанската политика 

Регионалните проекти – “приоритетен” избор сред приоритетите 

Събитие: На 13 март в “Държавен вестник” са 

публикувани промени в Националния план за регионално 

развитие за периода 2000-2006 година, приет от 

Министерски съвет в изпълнение на закона за 

регионалното развитие. Според регламентите, чрез 

създаване на предпоставки за устойчиво и балансирано 

развитие, намаляване на различията между регионите, 

осъществяване на регионално и трансгранично 

сътрудничество и евроинтеграция може да се създаде 

благоприятна регионална инвестиционна среда. 

Измененията и допълненията в Националния план 

засягат прилагането и координацията на стратегиите за 

развитие и финансирането им. 

Коментар: 1/ За подобряване на регионалното развитие 

държавата подпомога стопански инициативи на основата 

на определени приоритети и стратегически цели по 

региони.  На основата на областните планове за развитие 

са определени проблемите и нуждите на отделните 

региони. Смущаващ обаче е фактът, че областите обявяват 

за приоритетни почти всички дейности, което налага 

последващо селектиране на приоритети сред 

приоритетите, които да бъдат финансирани. 2/ Според 

плана само пазарните сили не могат да осигурят 

развитието на регионите, заради което за 

благоприятстване на регионалната инвестиционна среда 

държавата подкрепя отделни стопански инициативи. 

Трудно обаче може да се приеме, че държавни 

инструменти (вкл. субсидии, протекции) могат да  

заместят конкуренцията на пазара,която единствена 

стимулира подобрения в продукти и услуги, инвестиции в 

по-добри производствени практики и технологии. 

Държавата може да подобри регионалната 

инфраструктура, но не може чрез финансиране на отделни 

инициативи да създаде конкурентноспособна икономика. 

3/ Регионалното развитие се опира на инвестиционни 

инициативи по приоритетни направления и секторни 

програми. За тези проекти, както и за областните планове 

за развитие, са предвидени финансови средства от 

държавния бюджет. Тъй като тези ресурси не покриват 

изцяло предвидените инициативи, за подпомагане на 

регионалното развитие ще се разчита на различни 

институции и фондове (предпресъединителни програми, 

доверителен екофонд, кредити, извънбюджетни фондове 

и т.н.).  Делът на осигурените средства за регионалните 

проекти варира от 30% до 96%. Не е ясно на какъв 

принцип от “избраните проекти” има “избрани” за 

финансиране от държавния бюджет. В закона за държавния 

бюджет могже да бъде намерена информация единствено 

за отпуснатите тази година средства за строеж на обекти с 

регионално и местно значение, и екологични обекти. 4/ 

Направено е предложение за опростяване на процедурата 

по финансиране на регионалните приоритетни проекти, 

чрез създаване на фонд “Регионално развитие”. Неговата 

основна цел е да обедини част от съществуващите 

извънбюджетни фондове, което е предпоставка за по-

ефективно и прозрачно управление на средствата.   

 

 

Трябва ли частна компания да възлага обществени поръчки? 

Събитие: Според публикации в пресата гръцката 

телекомуникационна компания ОТЕ ще апортира 

доставката на оборудване за втория GSM-оператор в 

капитала на “Космо България мобайл”, за да избегне 

прилагането на Закона за обществените поръчки. 

Според закона, като доставчик на обществени услуги 

операторът трябва да проведе търг. Опасенията на 

компанията са, че ако следва процедурата по 

възлагане на обществени поръчки няма да успее да 

спази срока до юни за изграждане на 20% покритие в 

страна, каквито са условията при предоставянето на 

лиценза.  
Коментар: 1/ Държавата се опитва да въведе 

правила и процедури, които да й позволят да 

контролира по-ефективното разходване не само на 

публични, но и на частни средства. Независимо че 

доставя обществени услуги, мобилният оператор 

трябва да има правото да избира на кого да достави 

поръчката. Трудно може да се твърди, че държавната 

администрация има по-голяма интерес от частна 

компания да достави възможно най-доброто  

 

 

оборудване за оперирането си на пазара. 2/ 

Колкото и държавата да се опитва да взаимства 

принципи от пазара, част от резултатите при частни 

трансакции се постигат не само при свободна 

конкуренция (заради което обществените поръчки 

съдържат изискване за минимален брой кандидати), 

но и при доброволен избор. При наличие на 

свободна размяна частните предприемачи 

използват и неформални контакти, за да се 

гарантират по-добри продукти и услуги. За да 

спечелят доверието на купувача, доставчиците са 

преминали не през административни процедури, а 

през изискванията на пазара. Този принцип на 

селекция е валиден особено при стоки и услуги, 

които са строго специализирани (както 

техническото оборудване за мобилен оператор). 3/ 
Освен това, какъв е смисълът да се налагат 

допълнителни разходи за провеждането на 

обществена поръчка, ако компанията постави по-

специфични изисквания, които да могат да бъдат 

покрити само от избрани от нея компании? 

 

 
P.S. Върховният административен съд отмени забраната за обжалване на решения на възложителите на малки 

обществени поръчки до 10 000 лева. Мотивът е, че клаузата противоречи на принципа на обжалваемост на 

всички административни актове, които засягат гражданите и юридическите лица, освен изрично посочените със 

закон. В случая, ограничението се въвежда с наредба, а не по законодателен ред от Народното събрание. 
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Ще ограничи ли Законът за занаятите сивия сектор? 
С приемането на първо четене на Закона за занаятите, 

в публичното пространство се появиха следните 

мнения: 1/ Законът ще осигури на потребителите 

качествени и гарантирани услуги; 2/ Ще се защитят 

коректните занаятчии, които сега са ощетени от 

нелоялна конкуренция от страна на сивия сектор. 

Това ще стане чрез контрол, упражняван от страна на 

Националната занаятчийска камара (НЗК) и нейните 

регионални клонове (РЗК);  3/ Членството в 

регионалните занаятчийски камари няма да оскъпи 

предоставянето на услуги, нито ще доведе до 

съгласуване на цени.  

Коментар: Както вече коментирахме по повод на 

Закона за занаятите: 1/ Наличието на механизъм за 

саморегулиране на този вид стопански субекти (в 

лицето на НЗК и РЗК) не означава автоматично 

ограничаване на нелоялната конкуренция на пазара. 

Съществува възможност  лицата, упражняващи 

занаятчийска дейност да се регистрират като 

търговци по смисъла на Търговския закон и да 

участват на пазара без да членуват в НЗК и РЗК и да  
 

са вписани в техните регистри;2/ Конкуренцията 

следва да се разбира като равен достъп и условия 

на пазара на всички потенциалните участници. 

Когато законите гарантират еднакво отношение 

към всички пазарни играчи, тогава ресурсите се 

използват от най-ефективните предприемачи за 

задоволяване на най-желаните нужди на 

потребителите. 3/ Не звучи убедително 

твърдението, че членството в РЗК няма да оскъпи 

предоставяните услуги, тъй като в текстовете на 

законопроекта няма яснота относно механизма на 

финансиране на тези камари. Не е ясен и начина 

на финансиране на НЗК, което в крайна сметка 

може да се окаже опасно, тъй като  тя разрешава 

извършването на дейност чрез издаването на 

майсторско свидетелство. 4/ Едва ли 

регулирането на занаятчийската дейност чрез 

специално законодателство ще ограничи сивата 

икономика в тази област. В крайна сметка сивата 

икономика възниква не в резултат на липсата на 

регулиране, а именно поради прекалено 

регулиране.  
 

 
Ограничаването на достъпа до пазара ≠ продуктова отговорност 

Събитие: С публикуваната на 13.03.2001 

Наредба №11 на МЗ се въвежда изискването за 

образователен ценз за специалистите, които 

имат право “професионално” да ръководят 

оптически магазини, складове за материали за 

очна оптика, оптически магазини с кабинет за 

рефракция и магазини за медицинска аудио-

техника и слухопротезиране. Според тази 

наредба, първите три обекта, могат да се 

ръководят професионално от лица със 

“завършено висше образование по медицина 

със специалност очни болести или специалисти 

по очна оптика или оптометрия”, а последните 

от лица със “завършено висше образование по 

медицина със специалност по ушно-носно-

гърлени болести или лице завършило курс по 

слухопротезиране”.  Освен това се въвежда 

регистрационен режим на този вид обекти, като 

се изисква уведомяване на съответния районен 

център по здравеопазване (РЦЗ) за вида, адреса 

и образованието на ръководителя на обекта, в 5- 

дневен срок от вписването в търговския 

регистър. Коментар: 1/ Никъде, нито в 

наредбата, нито в Закона за народното здраве, 

не се дава дефиниция за “професионално  

ръководене”,така че единствено нормотворците знаят с 

какво то се различава от обикновеното ръководене. 2/ 

Декларираната цел на въведения ограничителен режим  е 

опазване здравето на гражданите. Но на практика 

въвеждането на образователен ценз в случая цели по-

скоро заграждане на запазен периметър за определен кръг 

правоимащи лица, отколкото гарантиране на качеството 

на стоките и услугите. Сега, освен фармацевтите, вече и 

специалистите по очни, ушни болести, очна оптика и 

оптометрия, ще могат да “отдават под наем” своето име и 

диплома на предприемчиви бизнесмени. 3/ Явно МЗ 

бърка ограничаването на достъпа до пазара с понятието 

продуктова отговорност. 4/ Интересен казус е и 5-

дневният срок (от вписване в търговския регистър) за 

уведомление на РЦЗ. Първо в търговския регистър не се 

вписват магазини и складове, а търговците по смисъла на 

Търговския закон. Така че, ако вече съществуваща фирма 

реши да отвори оптичен магазин 5-дневният срок е 

неприложим, а друг не е посочен. Второ, ако фирмата е 

току-що регистрирана, за 5 дни тя по никакъв начин не 

може да отвори магазин, така че РЦЗ всъщност ще бъде 

уведомен за идеята да бъде направен такъв на посочения 

адрес.  Добре е все пак, че няма посочени санкции за 

неспазване на срока, което придава на уведомлението 

доброволен, а не обявения задължителен характер.  
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