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“Институции” на частната собственост  
На 10 април Конституционният съд се произнесе по дело №1 от 

2001 година, като обяви за противоконституционен § 6 от 

Преходните и заключителните разпоредби на Закона за 

държавната собственост. Според текстовете на закона учреденото 

до влизане на закона в сила право на ползване на държавна или 

общинска собственост се ограничава в рамките на 10 годишен 

срок. Ако към датата на влизане на закона в сила този срок е 

изтекъл, имотът се предава в рамките на 6 месеца. Според 

вносителите на иска разпоредбата противоречи на конституцията 

(чл. 4,  чл. 17 и чл. 19). Искането за обявяване на текста за 

противоконституционен бе отправено от състав на ІІІ отделение 

на Висшия административен съд (ВАС), а самите съображения за 

противоконституционност са развити от “Международен център 

по фирмено управление”АД. В подкрепа на тези съображения 

становища са изпратили БСК, БТПП, Съюзът на работодателите в 

България, Висшия адвокатски съвет, Български хелзински 

комитет и фондация “Български адвокати за правата на човека”. 

 

Коментар:  1/ Изключително обнадеждаващ е фактът, че за 

пореден път членовете на КС се обявиха в защита на правото на 

частна собственост, без което създаването на благосъстояние и 

растеж е невъзможно. Независимо от факта какъв е конкретния 

повод за разглеждане и обявяване на текста за 

пративоконституционен това е добро за бизнес средата като цяло; 

2/ В мотивите “за” и “против” силно впечатление правят две 

неща: наличието на силна пазарна ориентация сред членовете на 

ВАС и КС и абсолютната липса на такава от страна на 

изпълнителната власт. Според конституционните съдии 

независимо от факта, че в конституцията няма изрична забрана за 

промени със задна дата това не е основание да се въвеждат 

подобни промени касаещи вече сключени договори, защото: а/ 

това прави средата нестабилна  и пречи на свободната стопанска 

инициатива; б/ посяга върху придобити права, което създава 

недоверие в българското право и в стабилността на законовата 

уредба у нас; в/ нарушава принципа за равнопоставеност на 

стопанските субекти в страната. Според представителите на 

правителствената администрация, след като Конституцията не 

забранява изрично дадено действие, значи няма проблем то да 

бъде извършено, независимо от последствията за бизнес средата; 

3/ В своите мотиви КС казва, че “дори да се приеме, че 

съществуват отделни договори, сключени при неизгодни за 

държавата условия, което обосновава държавната нужда от 

прекратяването им, липсва юридическа формула, която да 

гарантира, че нормата ще се прилага само към неизгодните 

договори. Прекратяването открива възможност за договаряне с 

нови по-симпатични ползватели”. Като погледнем ситуацията 

отстрани нещата изглеждат така - повечето атрактивни 

предприятия вече се приватизираха, лицензът за втори GSM 

оператор вече бе даден, националният ефир вече е разпределен, 

дали направените промени в ЗС не бе опит за намиране на нови 

източници на доходи и партийно финансиране? 

 

Процедури и приватизация 
На 18 април в Държавен вестник бяха 

обнародвани шест нормативни акта, които 

регулират процедурите по приватизация: 

Наредба за условията и реда за 

провеждане на преговори с потенциални 

купувачи; 

Наредба за предоставяне на 

задължителната информация, 

предоставяна на потенциалните купувачи; 

Наредба за условията и реда за 

предоставяне на информация, 

съставляваща служебна тайна; 

Изменение на Наредбата за търговете 

Изменение на Наредбата за оценка на 

обектите, подлежащи на приватизация; 

Изменение на Наредбата за конкурсите; 

Декларираната цел на промените бе да се 

създаде повече прозрачност в 

процедурите. За пръв път в нормативен 

акт са описаните условията за провеждане 

на преговори с потенциален купувач, 

дадени са определения на документите и 

сведенията, представляващи служебна 

тайна, както и начинът на предоставянето 

им. Очаквайте оценката на ИПИ за 

въздействието на новите наредби в 

следващите броеве на Прегледа на 

стопанската политика. 
 

http://www.ime-bg.org/
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Занаятите – “защитени” или “застрашени” 

Събитие: В края на миналата седмица Народното 

събрание гласува на второ четене спорния Закон за 

занаятите.Според закона занаятчиите не могат да 

упражняват самостоятелна дейност, ако не са 

вписани в регистрите на регионалните занаятчийски 

камари. Негласувани обаче останаха 

административно-наказателните разпоредби, 

предвиждащи глоба от 50 лв. до 3000 лв. за лицата, 

извършили нарушение на закона.Това означава, че 

въпреки наличието на текстове за задължителна 

регистрация и членство в регионалните 

занаятчийски камари, на практика не се предвиждат 

санкции за тези, които не се регистрират и не плащат 

такса.  

Коментар:1/ Както вече коментирахме, 

задължителното членство в камарите създава нов 

регистрационен режим при извършването на 

занаятчийска дейност, а това противоречи  

на свободната инициатива.  Наред с това се налага 

монополно положение на Националната 

занаятчийска камара (НЗК). Наистина, възможен 

положителен ефект е налагане на механизъм за 

саморегулиране на занаятчиите, с което би трябвало 

са се създадат предпоставки за недопускане на 

нелоялна конкуренция на пазара и гарантиране на 

качеството на предлаганите стоки и услуги. От друга 

страна обаче, текстовете на закона не дават голяма 

яснота относно начина на финансиране и 

контролиране на НЗК. 

2/ Липсата на санкции обаче може да се изтълкува 

като възможност за доброволност на членството. 

Ако обаче то е доброволно, защо изобщо има смисъл 

да се регламентира от специален закон, с който само 

се разширява кръга на регулациите, налагани на 

пазара. А в крайна сметка именно 

свръхрегулирането стимулира развитието на сивата 

икономика. 
 
 

 

Заповеди и достъп до обществена информация 
На Интернет-площадката на правителството 

(http://www.government.bg/bg/index.html, 

Рубрика: Достъп до обществена информация) е 

публикувана заповед на министър-председателя 

и министър на държавната администрация Иван 

Костов, издадена на основание разпоредби в 

Закона за достъп до обществена информация 

(чл.28 и чл.15) и Устройствения правилник на 

МС(чл.3). С заповед се определя звеното и 

лицето, което ще приема и разглежда 

заявленията за достъп до информация, 

отправени до Министерския съвет, а именно 

директора на Дирекция “Информация и връзки 

с обществеността”. Заедно с директора на 

Дирекция “Правителствена канцелария” той е 

длъжен да организира съобщаването на 

информацията относно правомощията на МС и 

неговата администрация, списък на издадените 

актове, описание на информационните масиви и 

ресурси, адреса и телефона на дирекцията. 

Изпълнението на законовото задължение от 

министър-председателя е похвално и тази 

оценка би била безрезервна, ако заповедта не 

съдържаше т.4, чиято законосъобразност е 

съмнителна. В нея се определя ограничен 

достъп до служебна информация,  която 

включва материалите, протоколите и 

стенограмите от заседанията на Министерския 

съвет.  

 

На първо място, липсва законово основание органите на 

изпълнителната власт да уреждат тези въпроси. На 

следващо място, ЗДОИ задължава органите на 

изпълнителната власт и другите задължени субекти да се 

произнасят по всяко заявление за достъп до информация 

с отделно решение. Следователно въпросът дали е 

налице или не ограничение на правото на достъп, дали 

администрацията да се възползва от възможността, която 

й дава регламента за достъп до информация, трябва да 

намира своя отговор при всяко конкретно заявление с 

всяко конкретно решение. Нещо повече, норми в закона 

(чл.13 ал.2) дават възможност на администрацията да 

преценява по свое усмотрение дали да дава информация 

или не. Предрешаването на този въпрос за всички 

бъдещи случаи свидетелства за едно изначално 

предубеждение и освен това не е дадено във властта на 

изпълнителната власт. 

Следователно тестове на заповедта (т.4) противоречат на 

процесуалния закон. Освен това интерпретацията на 

норми в Закона за достъп до обществена информация 

като отнасящи се и до стенограмите и протоколите от 

заседанията на МС е неправилно и незаконосъобразно. 

Отвъд въпросите на законността подобен подход е белег 

за лошо схващане на понятията “откритост” и “пълнота 

на информацията”, заложени като принцип на закона и на 

управлението на страната. 

* Коментарът е на Александър Кашъмов, Програма Достъп 

до информация 

 

http://www.government.bg/bg/index.html
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Преглед на стопанската политика 

Договаряне ли е колективното договаряне? 

Събитие: Тази седмица представителните 

организации на работодателите и работниците -   

Българска стопанска камара, Конфедерацията на 

независимите синдикати в България и 

Конфедерацията на труда “Подкрепа” подписаха 

проект на национално споразумение за колективното 

трудово договаряне в отраслите и браншовете през 

2001 г. Идеята на споразумението е да отрази новите 

трудови отношения, след като определи нормативни 

взможности и ограничения при колективно 

договаряне на ниво сектори и браншове. Доколко 

обаче, както са подчертали подписалите проекта, 

страните по договора ще избегнат “повелителните” 

форма и ще се съгласят при договаряне да 

поддържат определени норми. 

Коментар: 1/ Както вече коментирахме, 

колективните договори създават права и 

отговорности за участници на пазара, които не са 

подкрепили неговите клаузи. Когато колективният 

трудов договор на отраслово или браншово равнище 

е сключен между всички “представителни” 

организации на работниците и служителите и на 

работодателите от отрасъла или бранша, по “тяхно 

общо искане” министърът на труда и социалната 

политика може да разпростре прилагането на 

договора или на отделни негови клаузи във всички 

предприятия от отрасъла или бранша. Тези текстове 

на Кодекса на труда и въпросния проект на 

“национално” споразумение изразяват най-малкото  

две неверни разбирания: а/ след като оперират в 

определен отрасъл или бранш, предприятията 

поддържат едни и същи интереси; и б/ съществуват 

“агенти” на пазара, които могат “най-добре” да ги 

изразят. 2/ Според проекта на споразумение 

колективните договори ще отчитат конкретните 

показатели, като социалните ангажименти ще се 

договарят по предприятия според техните 

възможности. На практика проектът се опитва да 

вкара пазарни механизми в подходи, които 

изначално противоречат на принципите на 

свободното договаряне на пазара. Възникват 

няколко въпроса, които не могат да намерят отговор 

в така формулираните текстове на споразумението: 

а/ Ако в действителност се отчитат особеностите на 

отделните предприятия в отрасъла и бранша, защо 

трябва да има посредник. В пазарна среда отделните 

производства сами могат да отчетат своите интереси, 

без тези отношения да са опосредствани от т.нар. 

представителни организации, били те на работници 

или работодатели; б/ Какви са механизмите, с които 

тези представителни структури могат да отчетат 

наречените от тях “възможности” на  отделните 

предприятия; на пазара тези “възможности” се 

наричат търсене и предлагане; и в/ Как могат тези 

особености да се отчетат, ако са представени само 

част от предприятията в отрасъла или бранша; 

вероятно като се наложат над останалите.  

 
 

Закон за обществените поръчки? “Не” и за превозвачите  

Събитие: В петък, 12 април, в “Държавен вестник” 

бе публикувана наредба на Министерството на 

транспорта и съобщенията, която измени прилагания 

до момента регламент за обществен превоз на 

пътници и товари. Според приетите допълнения 

общините могат да провеждат конкурси за избор на 

превозвачи по градските и междуградските линии, 

без да провеждат процедура по възлагане на 

обществените поръчки. Според експерти от 

Изпълнителна агенция "Автомобилна 

администрация" наредбата цели да “облекчи” 

превозвачи и общини, като им даде възможност да 

подбират изпълнители извън нормите на Закона за 

обществените поръчки. Тези норми, които отнемат 

много ресурси като финанси и време, не само 

забавят изпълнението на транспортните услуги, но и 

създават риск от неизпълнение на договори (като 

непокриване на направления, некачествено 

обслужване на клиенти и т.н.).   

Коментар: Законът за обществените поръчки цели да 

подобри разходването на публични средства. 

Процедурата по подбор на изпълнителите изисква 

влагането на ресурси, които могат да се използват 

по-ефективно при подобряване на процедурата.  

Също така резултатите от процедурата (избор на 

добри стоки и услуги на добра цена, ефективен 

процес на подбор на изпълнители, ограничени 

административни бариери за участие в процедурата 

като особени залози и т.н.) зависят както от 

нормативните правила, така и от изработените 

практики при възлагане на обществени поръчки. 

Административните процедури изискват влагането 

на ресурси, чието разходване може да се подобри с 

промени в норми и практики. Може да се очаква, че 

винаги ще има губещи страни от въвеждането на 

режима на обществени поръчки. Показателни за това 

са усилията на определени компании да избегнат 

прилагането на закона с извеждането на техните 

услуги от общестевните поръчки (например, 

застрахователите). Процедурата по възлагане на 

обществени поръчки налага разходи, които 

съпоставени  с предимствата от нея не могат да се 

избегнат. За целта не следва да се въвеждат 

специални режими за отделни стоки и услуги. 

Подобри практики не само не засилват доверието в 

институциите и законовите правила, но и създават 

прецедента за отправяне на искания за избягване на 

действащите регламенти чрез подзаконови актове.  
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Какво липсва на българския туризъм: поглед отвън? 

 
В периода 18-20 април се провежда български 

туристически форум “Туризъм-печелившата 

инвестиция” (което организаторите са превели на 

английски “Where Investment Means Profit” !!!). 

Организатори са Министерството на икономиката, 

Български икономически форум и Агенцията за 

чуждестранни инвестиции. Във връзка с форума ви 

представяме мнението на Алвин Росенбаум от 

Университета Джордж Вашингтон, според когото 

българската туристическа индустрия трябва да 

преодолее четири основни проблема: 

1/ Глобална компютъризирана система за 

резервации.  
Международната туристическа индустрия бързо 

интегрира компютъризирана система за резервации 

сред авиолинии, бюра за отдаване на коли под 

наем, хотели и т.н. с цел да се улесни резервирането 

и обслужването на клиентите. Тези нововъведения 

заплашват туристическите агенти и 

туроператорите, които реализират доход под 

формата на комисионни за осигуряване на 

резервации. Тези комисионни обикновено се 

плащат предварително. При използването на 

глобалната система за резервации, тези такси, ако 

изобщо съществуват, се плащат впоследствие при 

плащане на сметката от страна клиента.  

2/ Приемане на кредитни карти. 
Проблем е и приемането на кредитни карти в 

хотелите и ресторантите. Той е подобен на този при 

глобалната система за резервации, но е свързан с 

таксите и забавянето на плащанията. Очевидно е 

налице натиск за по-широко използване на 

кредитните карти в българските туристически 

обекти. 

3/ Изграждане на сдружения в бранша и 

организационно развитие.  
Няма обща група, представляваща пътуванията и 

туризма в България. Примери за такива групи са 

Американската туристическа асоциация или 

Световния съвет за пътувания и туризъм. Отделни 

групи представят пътническите агенти и 

операторите, занимаващи се с еко- и културен 

туризъм, ресторанти и хотели, без обаче да има 

цялостна координация между секторите, 

включително транспорта. Като резултат от това, 

индустрията не говори “на един глас”, няма 

ефективно лоби и няма възможности да създаде 

лидерство на цялата индустрия. Препоръчително е 

да се осигури “неутрален ъгъл” за коалиране на 

интереси, което може да намери изражение в 

ефективна неправителствена организация или 

неформален съюз. 

4/ Финансиране.  
Като цяло е необходимо да съществува силно 

сътрудничество между държавата и частния сектор 

за събирането и разпределението на летищни, 

хотелски и др. такси за финансирането на пазарни 

изследвания и развитие на нови продукти. 

Съществуват сериозни оплаквания от страна на 

представители на туристическата индустрия и 

Националния съвет по туризма, които са 

натоварени с тази функция, но са пренебрегвани от 

Министерството на икономиката. 
 

 

Представяне 

 
На Интернет-площадката на Liberty Fund http://www.libertyfund.org/ може да откриете интересни препратки 

към други страници, които популяризират либералните идеи по социални, политически и икономически 

въпроси. На страницата може да намерите връзка към библиотеката, в която може да прочетете класически 

книги и есета на автори като Фредерик Бастиа, Луидвиг фон Мизес, Джон Стюарт Мил и Адам Смит.  Освен 

популярни текстове на известни либерални мислители може да намерите интересни цитати и коментари по 

актуални проблеми, както и да участвате в форуми.  

mandova@ime.bg
http://www.libertyfund.org/

