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39-то Народно събрание: инструкция за употреба 

Дискусиите по приетия вчера правилник* на Народното 

събрание се въртяха главно около исканото от народните 

избраници възнаграждение и явното гласуване с чужди карти, 

като така и не бяха коментирани търсените условия за създаване 

на по-прозрачна среда в държавната администрация и 

представителните институции. Все пак явно някои от новостите 

около изработените правила (по проекта) се опитват да избегнат 

допуснати по време на мандата на ОДС грешки в 

парламентарната практика като въведат по-прозрачни процедури 

по прокарване на искани законодателни решения. След като 

депутатите се задължиха да обявяват своите доходи преди и след 

напускане на служба, сега по силата на парламентарните норми 

всеки народен избраник, който има пряк финансов интерес, се 

задължава да го разкрие при внасяне на законопроект или 

изказване в зала и комисия. Подобно решение се обмисляше и в 

38-тото Народно събрание, като идеята тогава беше свързана с 

приемането на специален закон – този за лобирането. Той 

трябваше да определи кой и как може да отстоява политически и 

икономически интереси, особено ако са свързани с публични 

актове. До въвеждането на регламент в лобистките дейности 

обаче не се стигна, вероятно защото резервите към закона 

надделяха над очакваните ползи. Едва ли обаче може да 

очакваме открити заявки за извличане на облаги от властта, 

особено когато те ще се дължат на добрата воля на народните 

избраници. Явно  достоверността на изнесените (ако има такива) 

данни ще се приема за очевидна, след като нито са определени 

санкции, нито са възложени отговорности на контролни 

институции.  

Макар и всички направени оценки за изминалото Народно 

събрание да не могат да се отделят от политическите 

пристрастия, явно редица правила от стария правилник ще 

продължат да действат. Така 38-то Народно събрание измени 

правилника си през март 1998 г., като задължи държавните 

органи, общинските власти и граждани да задоволяват всякакви 

искания за получаване на сведения и документи, отправени от 

народните избраници, без да приемат като отказ “държавна, 

служебна или следствена тайна”. Това условие се приема и от 

правилника. Като проява на приемственост може да се приеме и 

създаването на комисия по европейската интеграция, която да 

наследи Съвета на европейски въпроси към Народното събрание, 

създаден през март 2000 г. 

Парламентарните правила въвеждат промени и в движението на 

проектите. По правилника се предвижда конституиране на 

Консултативен съвет по законодателството, чийто вътрешни 

правила все още не са ясни. Законодателната програма ще се 

консултира в Председателски съвет, който освен това ще 

съдейства за “постигане на съгласие” при различие в интересите 

на отделните парламентарни групи. Макар и да се въвеждат, за 

да подобрят работата по законодателните проекти, тези Съвети 

могат да създадат непрозрачни практики. Така дискусии по 
* Тъй като все още правилникът не е обнародван в Държавен вестник, 

коментарът е изработен по проекта. За дискусии по отделни текстове от 

него не стана ясно, така че очакванията са коментираните правила да са 

останали непроменени. 
 

Препоръчително четиво: Наръчник 

за новите министри 

Като наръчник за новите министри 

можем да предложим интересни 

практики от три министерства (това 

на икономиката, финансите и 

земеделието, свързани с процедурите 

по изработване, обсъждане и 

оценяване на възможните ефекти от 

нормативните актове. Изследването на 

ИПИ не разкри (ясно) правила за 

обсъждане и оценка. Вместо това те 

могат да се определят според случая 

и по усмотрение на администратора. 

Така на добра воля се решава дали 

министерска администрация да 

аргументира пред засегнатите страни 

своята позиции и да я защити на 

висок глас. От друга страна, 

министерствата срещат проблеми с 

администрацията на Министерски съвет 

за обсъждането на проекти, по които 

те са водещи. В редица случаи те 

научават позицията на министър-

председателя на заседание на 

кабинета. По време на изследването 

открихме и добри практики, които  

показват, че при добра воля могат да 

се постигнат добри резултати: ако се 

приложат задължителни изисквания към 

подаването и приемането на 

информация, и се позволи запазването 

на изработените добри практики, това 

води до на по-прозрачни процедури и 

по-добри регламенти. 

За съжаление текстът, който може да 

ви предложим е написан на английски 

език, без да е превеждан. Може да го 

намерите на нашата Интернет-площадка 

на адрес: www.ime-bg.org/ria.htm  
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39-то Народно събрание:... 

отделни законодателни решения, които се 

провеждат в пленарна зала и комисии при ясно 

изразени позиции, могат случат на тези съвети и 

така да не стане ясно как се договаря.  

Все още проблемно, макар и по-възможно, остава 

участието на засегнати групи в дискусиите по 

отделни текстове и закони. Всички граждани 

получават правото да присъстват на заседание по 

комисии, след като се справят с режима на достъп. 

Ако граждани или отделни предприемачи се 

приемат за засегнати от разглежданите въпроси, те 

могат да изискат специална покана от водещите в 

комисиите. Достъпът явно ще става, след като те 

преценят дали такива интереси има, което 

ограничава откритото отстояване на политически 

и стопански интереси. Така Конституционният съд 

преди да вземе решение изисква становища от 

всички заинтересовани от решението страни. За да 

не се налагат ограничения, трябва да се въведат  

 

принципи: за държавни институции интересът 

може да се дължи на техните функции, а за 

останалите проявата на интерес показва такъв. 

Водещите комисии ще трябва да представят в 

резюме позициите на изявилите се обществени 

организации и граждани в своя доклад за проекта. 

Правилникът обаче не предвижда реда за подаване 

на информация за проекти, обсъждани в 

Народното събрание. След като миналата година 

към Парламента се откри информационен център 

проекти, закони и становище са достъпни. За да 

стане публичен избора между различни 

законодателни решения, обаче трябва да са гласни 

позициите на изразилите интересите си засегнати 

групи. Това може да стане, като се въвеждат на 

Интернет-площадката на Парламента всички 

материали, които съпътстват проекта от 

депозирането му при председателя до приемането 

на окончателните текстове. 

 

 

 
Монополи, субсидии и събиране на вземания 

ВАС забрани на НЕК да спира тока за 

неплатени сметки 

Събитие: Във вторник, 31 юли Държавен 

вестник (бр. 67) обнародва решение на ВАС 

относно законосъобразността на наредбата за 

присъединяване към преносната и 

разпределителните електрически мрежи на 

производители и потребители. В този коментар 

няма да се спираме на отхвърлените искания на 

жалбоподателите, а само на приетите от съда, тъй 

като именно те променят средата за водене на 

бизнес. 

Коментар: С решението си ВАС приема, че 

електроразпределителните предприятия не могат 

да спират тока на потребители, които не са 

изплатили сметките си. Според съда, няма 

законово основание за прекратяване на 

електроснабдяването при неплатени сметки, и 

следователно с подзаконов акт не могат да се 

предвиждат такива ограничения. Какви могат да 

бъдат последствията от това решение? 

1/ Съдът приема, че освен ако в закона не е 

посочено друго, изпълнителната власт не може да 

се намесва в договорните отношения между 

равнопоставени субекти (потребители и 

електрическа компания). Дали електрическата 

компания ще изключва тока, или не, е предмет на 

договаряне между страните и правителството не 

може да се меси в тези отношения. С това 

тълкуване се потвърждава разбирането, че извън 

изрично определените в закона правила, 

държавните монополи трябва да действат като 

равнопоставена страна на пазара и да носят 

отговорност за действията си като всяка друга 

фирма. 

 

“Топлофикация” АД търси парите си  

 

Събитие: На 31 август изтече официално 

обявения срок, в рамките на който  длъжниците на 

“Топлофикация” АД трябваше да покрият 

задълженията си. Впоследствие той беше удължен 

до 10 август. При непогасяване на дълговете, 

съдът издава изпълнителни листове без съдебен 

процес.  

Тази акция на “Топлофикация” за събиране на 

вземанията си предизвика широк медиен отзвук. 

Тя дава основание за разсъждения в няколко 

направления: 

Коментар: 1/ Нормално е, когато длъжникът 

не си обслужва задълженията, кредиторите да 

предприемат мерки да си съберат парите. Факт е, 

че българското законодателство все още защитава 

в по-голяма степен интересите на длъжниците, 

отколкото тези на кредиторите. В общия случай 

процедурите по събиране на вземанията са 

продължителни и скъпо струващи. Това е и една от 

основните причини банките да избягват да дават 

кредити. В тази връзка, няма нищо ненормално в 

опитите на “Топлофикация” да принуди клиентите 

си да платят за ползваните от тях услуги. Ако 

обаче държавният монополист може да се 

възползва от бърза процедура по събиране на 

вземанията, то такава възможност трябва да бъде 

осигурена на всички кредитори. Различното 

третиране на различните кредитори противоречи  

на пазарната логика и пречи на свободната 

конкуренция. 

2/ Нормално е, при ниското ниво на доходите, 

гражданите да са недоволни от предприеманите 

 

Продължение от стр.1 

Продължение на стр.3 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преглед на стопанската политика 

Монополи, субсидии и ... 

2/ В същото време, лошо замисленият модел на 

регулиране в енергетиката залага дългосрочни 

проблеми. От една страна, по закон 

електроразпределителните предприятия са длъжни да 

снабдяват с електроенергия всички, а от друга – не 

могат да изключват неплащащите потребители. Това 

създава усещането, че всеки гражданин има “право” 

на електричество, независимо дали плаща, или не, и 

доставчикът няма право да откаже да задоволи това 

право.  

3/ Моделът “единствен купувач” предполага 

монопол на едно разпределително предприятие при 

снабдяването на определена територия. В такъв 

случай, нищо не пречи то да включи като част от 

условията в договора с потребителите възможност за 

изключване на тока при неплатени сметки. Така 

гарантираният монопол прави безмислено решението 

на ВАС, поне що се отнася до потребителите. 

4/ Подобни спорни решения нямаше да се 

предизвикват, ако законът за енергетика и енергийна 

ефективност позволяваше конкуренция в доставката 

на електроенергия. Тогава отношенията между 

енергийна компания и потребител нямаше да се 

уреждат с наредби, а чрез доброволно договаряне на 

конкурентен пазар. 

 

спрямо тях мерки. Масовото неплащане на 

сметки обаче означава, че за да работи 

“Топлофикация”, тя трябва да разчита на 

субсидия от държавния бюджет. А това от своя 

страна означава, че всички данъкоплатци трябва 

да плащат и за тези, които не се издължават. 

Което индиректно поставя нередовните платци 

в привилегировано положение спрямо тези, 

които редовно си плащат сметките. 

3/ Ненормално е обаче забавянето на 

реформата в енергийния сектор. Проблемите на 

“Топлофикация” и на нейните клиенти са 

естествен резултат от поддържането на 

системата на колективното договаряне и 

поставянето на общи условия за всички. 

Прекалено се забавя прилагането на системата 

на топлинното счетоводство, която да позволява 

на абонатите да регулират ползваната 

топлоенергия и да планират разходите си. 

Докато не се засили контрола върху монополите 

и те не бъдат принудени да диверсифицират 

услугите си, никаква либерализация на цените 

няма да премахне проблемите в дейността им. 

 

 

Продължение от стр.2 

НАТО и перспективите на българската военна индустрия 

В последната седмица на юли Атлантическия съвет на 

САЩ издаде доклад, озаглавен “Българската 

отбранителна промишленост: Стратегически 

възможности за трансформация, преориентация и 

интеграция в НАТО”(www.acus.org). Докладът 

представлява интерес за всички, които се интересуват от 

развитието на тази промишленост, от това да и 

предоставят услуги, и от развитието на пазара на труд в 

районите с концентрация на военно производство. За да 

помогнем на този интерес тук представяме накратко 

оценката на перспективите за развитие. Въпроси по 

повод доклада и всичко, което може да се стори 

интересно от дейността на Атлантическия съвет, могат 

да се задават на следния адрес: info@acus.org. 

Общата оценка на перспективите съдържа по-скоро 

описание на предизвикателствата, тя е прагматична и в 

никакъв случай не си поставя за цел да описва бъдещето 

на българската военна промишленост от оптимистична 

или песимистична гледна точка. Сравнителните 

предимства са разпознати в областта на работната сила с 

необходимите знания и умения, ниските заплати, 

географското положение и съществуващите връзки с 

потребителите на военни продукти. Стратегическите 

решения на сегашните проблеми са най-вече в областта 

на маркетинга и преориентация към двойна (военна и 

гражданска) употреба. 
Отбелязва се обстоятелството, че бъдещите продажби 

на леки оръжия и въоръжения и на съответните 

амуниции ще бъдат “доста ограничени”. Списъкът на 

легитимните потребители е малък и включва Египет, 

Израел и Индия. Поради високата конкуренция, 

българските продажби на тези пазари намаляват. От 

друга страна, пазарът на НАТО и САЩ е крайно 

защитен. За доставките на въоръжение за 

американската армия се прилага принципа 

“купувай американското”, описан в отделен закон 

(Buy America Act). Макар да е общоизвестно, че 

около 90% от фирмите (извън военната 

промишленост), ползвали привилегия по този 

закон, в крайна сметка фалират поради загуба на 

конкурентност, изключение в областта на военните 

доставки по принцип не се правят. По принцип е 

възможно да се лобира за отпадането на 

ограниченията спрямо български фирми, но досега 

това е ставало само за страни, членки на НАТО, но 

не и за страни, участващи в Партньорство за мир. 

Другите членки на НАТО имат подобни 

протекционистични закони. 

Дори и България да стане член на НАТО, едва ли 

нейните заводи за леки въоръжения ще получат 

достъп до американския отбранителен пазар. 

Причините са няколко. Големите американски 

доставчици сами работят на минимални 

поддържащи производството равнища, защото  

търсенето е презадоволено. Основни доставчици 

на тези съоръжения ся американските Колт и 

белгийската фирма ФН Херщал (но само от 

нейните заводи с САЩ). Договорът на FM Херщал 

изтича в края на 2003 г., но новата поръчка за 
периода след 2004 г. едва ли ще допусне 

конкуренти извън САЩ, доколкото Колт държи 

лиценза на леките въоръжения. На това отгоре 

Законът за овластяване на вземането на решения в 

областта на националната отбрана на САЩ от 

1999г. прави практически невъзможно покана за 

участие в търговете да бъде отправена към  
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неамерикански фирми. Какво може да прави 

българската военна индустрия в тази ситуация?  

Докладът предлага на първо място следното. 

Необходимо е да се разработи пазарна стратегия на 

всяка една от фирмите, която да включва и стратегия 

за усъвършенстване на производството за двойна 

употреба. За целта има смисъл сътрудничеството с 

фирми-експерти, които познават по-сложните 

легитимни пазари. Но трябва да се отчита, че 

помощите в областта на военната промишленост са 

по принцип забранени и следователно не може да се 

очакват дарения от западни и американски 

правителствени източници за покриване на разходи 

по тази работа. 

Въпреки последното обстоятелство, разработването 

на пазарна стратегия и търсенето на ниши може да се 

финансира от договори за подизпълнение, чрез които 

да се прониква на консолидирания пазар на НАТО. 

Това естествено ще означава допускане на фирми от 

страните членки или участие в българските военни 

поръчки на правителството. Подизпълнението 

означава търсене не на широки, общи договори за 

доставка на военна продукция, а специфични ниши, 

съответстващи на конкурентните предимства на 

отделните български фирми. Редица дейности от 

рода на образование на персонала, пренасочване на 

производствени възможности и осъвременяване 

(включително трансфер) на технологии могат да 

бъдат финансирани чрез компенсациите за участие в 

пазара. Съществена перспектива има в използването 

на съвременни технологиите в областта на 

командването, контрола, комуникациите и 

компютрите, както и в системите за разпознаване. 

Например известно е,че договорът на Маркони в тези 

области съдържат естествен елемент софтуерна 

криптологична, тестуваща и поддържаща работа, 

която се извършва изцяло от български фирми. 

Известно е още, че цивилната комерсиализация на 

такива фирми като ВМЗ и Арсенал и сега е доста 

съществена; оборудването е съвременно и е 

възможна висока мобилност на производството. 

Необходимо е сравнително малко усилие за 

преориентация за продажба на западни пазари. 

Интересна работа е възможна в областта на 

разрушаването на запасите от въоръжение и 

муниции, каквито умения вече съществуват в завода 

Терем във Велико Търново. И накрая, но не и по 

значение, е шансът български фирми да участват в 

ремонта и осъвременяването на въоръжение от 

страните членки и дори Русия. В тази област 

защитните закони от рода на “Купувай 

американското” не съдържат никакви пречки. 

Докладът съдържа приложение със снимка на 

възможностите на отделните български фирми, което 

също може да представлява интерес за 

заинтересувания читател. Автори на доклада са 

Къртис Кауърд, член на Изпълнителния комитет на 

Атлантическия Съвет и Джефри Биалос, експерт по 

докладите на съвета. Господин Кауърд познава 

България като консултант на мисиите в страната на 

фирми като Шел Газ Интернешънъл и Ентърджи 

Пауър Груп, той е партньор в голямата консултантска 

фирма Макгуайър, Ууд, Батъл енд Буут и беше 

говорител на българския икономически форум през 

1997 и 1998г. 

 

 

 
 

И.З.И. 
От 1-ви септември 2001 г. 
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нова страница на Института за пазарна икономика (www.ime-bg.org) 

 

Замисълът на страницата е да предостави ясни обяснения на стопанските феномени, 

достъп до литература и експертно знание. И.З.И. ще бъде от полза както на 

онези, които нямат време да учат икономика, така и на онези, които не са 

доволни от своите досегашни стопански знания. 

 

Мотото на И.З.И. е: 

“Икономическата наука не е за нещата независещи от нас и трайните материални 

предмети; в нея става дума за хората, техните помисли и действия” 
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