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Кой и как разпределя бюджетния излишък? 
На 18 януари се проведе първото за годината заседание на парламентарната 

комисия по бюджет, финанси и финансов контрол. Във връзка с 

предложение, отправено от група народни представители, за обявяване на 

алинея 2 на чл.35 от ЗУДБ за противоконституционна, Конституционният 

съд поиска от бюджетната комисия да изрази становище по това 

предложение. След дълъг и изтощителен дебат, преобладаващо 

политически от страна на управляващото мнозинство и безнадеждно 

настоятелен от страна на опозицията, комисията не подкрепи 

предложението. 

Чл. 35, ал.2 от ЗУДБ постановява, че “ Министърът на финансите може да 

разреши допълнителни кредити, когато те са покрити от преизпълнение на 

собствени приходи и от разкриване на нови приходоизточници, без да се 

влошава балансът на държавния бюджет”. 

Основният аргумент “за” отмяна на чл.35, ал. 2 бе: На това основание 

министърът на финансите изземва законодателната функция на НС като 

разпределя бюджетния излишък по свое усмотрение. На практика така 

министърът го третира като собствени приходи, с което на практика внася 

поправки в Закона за държавния бюджет. Цитирани бяха някои 

впечатляващи превишения на бюджета и отпускане на незаложени в Закона 

за държавния бюджет субсидии, като например: 

 

 Утвърдени със 

ЗДБ средства 

Реално отпуснати и 

изразходвани 

Министерство на финансите 3,5 млн. 5,8 млн. 

Данъчна администрация 38 млн. 64 млн. 

ГУ Митници 15 млн. 27 млн. 

Министерство на труда и 

социалната политика 

4 млн. 16 млн. 

ГУ Пътища 0 41 млн. 

 

Коментираният проблем поражда следните няколко въпроса: 

1. Защо Конституционният съд се обръща за становище към бюджетната 

комисия, с което на практика иска от нея тълкуване на Конституцията? 

2. Ако министърът на финансите има право да разпределя държавните 

приходи за разходи, превишаващи размера на гласуваните в Закона за 

държавния бюджет, защо тогава изобщо се приема държавен бюджет, 

като може да се гласува само разрешения бюджетен дефицит? 

3. Това, че Министерство на финансите успява да установи голям 

бюджетен излишък още в средата на годината, се дължи на неочаквано 

висок и изненадващ ръст в икономиката или просто разчетите по 

бюджета са направени така, че този излишък е заложен още при 

съставянето му?  

Не може да се каже с абсолютна сигурност, че чл.35, ал. 2 противоречи на 

конституцията, защото не е ясно какво се съдържа в понятието “собствени 

приходи”. Със сигурност може да се твърди, че Министърът на финансите 

със своите действия  нарушава чл. 3, ал. 3 от Закона за устройство на 

държавния бюджет. Законът гласи, че излишъкът по държавния бюджет се 

използва за погасяване на дългове или се предвижда като резерв за 

неотложни непредвидени разходи. Очевидно ЗУДБ се нуждае от сериозен 

ремонт. Създаден в условията на непрекъснато нарастващ бюджетен 

дефицит, той не може да регламентира еднозначно действията на 

изпълнителната власт в ситуация на излишък.  

 

Новият закон  

за околната среда 
 

Тази седмица съответната комисия 

на парламента гледа за първи път 

този проект (виж обща оценка в том 

1, № 2).  Зелените нямат разработена 

критика и бяха подведени от едно 

псевдо-обсъждане през септември.  

Моментът е подходящ за 

прокарване на закон, който 

ограничава правата и разпилява 

административните отговорности.  

Бързането е очевидно от стотината 

недомислия и грешки в текста на 

закона и мотивите. 

1/ Общата нагласа е към господство 

над околната среда, наречено 

“управление на компонентите и 

факторите” (чл. 2, т. 4)” 

споменаваното законодателството за 

тях (чл. 6). 

2/ Един от основните инструменти 

на тази нагласа е създаването на 

ново държавно предприятие (по чл. 

62, ал. 3 от Търговския закон), 

занимаващо се опасни и битови 

отпадъци.  Смята се, че туй е 

единствено възможното 

канализиране на бюджетно 

финансиране на тези дейности, като 

се избягва уреждането им по реда на 

обществените поръчки.  

  

(продължение на стр.5) 
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Закон за занаятите 
Два законопроекта за занаятите прие по принцип на първо четене парламентарната Комисия по икономическа политика. Първият 

законопроект е внесен в Народното събрание от група народни представители от БСП още през април 1998 г., а вторият е внесен 

от Красимир Каменов и група депутати от СДС през декември 2000 г. Предстои обединяването на двата проекта за второ 

четене.  

Основни акценти: 

1/ Дефинира се понятието “занаят”, “занаятчийски 

начин” и “занаятчийско предприятие”; 2/ Регламентира 

се създаването на регионални занаятчийски камари 

(РЗК) и на Национална занаятчийска камара (НЗК). 

Членството в тях е задължително за лицата, които 

упражняват занаятчийска дейност и не са регистрирани 

по Търговския закон или Закона за кооперациите. Тези 

лица трябва да се впишат в специален регистър на 

занаятите. 3/ РЗК провеждат изпити за признаване на 

занаятчийска квалификация и издава свидетелства за 

калфи; НЗК провежда изпити и издава майсторски 

свидетелства. 4/ В законопроекта, предложен от 

депутатите от БСП, се предвижда разрешителен режим 

на занаятчийската дейност. 5/ В споменатия в т.4 

законопроект се предвижда и създаването на фонд 

“Подпомагане и развитие на българското 

занаятчийство”. Средствата в този фонд би трябвало да 

се набират предимно по линия на “ежегодна субсидия 

от държавния бюджет, изразяваща се в размер на 0,2 % 

от събираните местни данъци и такси”.  

Коментар: 

1/ Наличието на специално законодателство урежда 

проблемът с дефиницията на занаятчийското 

предприятие. В България няма установена традиция в 

употребата на понятия, описващи правния статут на 

предприятията, които се занимават със занаятчийски 

начин на производство. В българското право има около 

140 нормативни акта, които използват термините  

“занаят”и “занаятчийски начин на производство”. 

Често обаче “занаят” замества определението “по 

занятие”. Ако съдим по подадените патентни 

декларации до юни 2000 г., възможния брой занаятчии 

е 284 975. До 15 януари 2001 г. подадените патентни 

декларации са 185 635.  2/ Чрез създаването на РЗК и 

НЗК сякаш се определя механизъм за саморегулиране 

на този вид стопански деятели, с което би трябвало 

вече да има “предпоставки за  недопускане на 

нелоялна конкуренция на пазара”. Но няма пречка тези 

лица да се регистрират като търговци по смисъла на 

ТЗ и да извършват същата дейност, без да членуват в 

РЗК и НЗК и да са вписани в техните регистри. 3/ От 

текстовете не става ясно и кой създава тези камари и 

какъв е механизма за тяхното финансиране; 

законопроектите употребяват страдателен залог: 

“създават се”, “финансират се”; народните 

представители засега имат неясни идеи за такси за 

регистриране, субсидии и пр. 4/ Разрешителният 

режим при извършването на занаятчийска дейност 

противоречи на идеята за свободата на 

предприемачеството. 5/ Не е ясно защо държавата 

трябва допълнително да се ангажира с осигуряването 

на финансови преференции за този вид стопански 

субекти, след като вече има създадени преференции за 

малки и средни предприятия. 6/ Освен изказването, че 

“наличието на два проекта, показва, че такъв закон е 

необходим” нямаше други обсъждания защо е нужно 

той да се приема. 

 

 
 

Промените в реда за търговия със скрап – опит за защита на правото на собственост 
 

Според ИПИ, основната функция на държавата е да защитава правата на гражданите. Създаването на 

благосъстояние е невъзможно без защита на частната собственост. Работата на полицията, съдебната система и 

администрацията в гарантиране на правото на частна собственост е публична услуга, за която плащаме данъци  

Проблемът: Според в. “Капитал” и в. 

“24 часа”, през 2000 г. от НЕК са 

откраднати кабели за 3 млн. лева, а от 

БТК – за 4 млн. лв. Броят на 

регистрираните кражби от БТК през 

1999 г. е бил 114, а през 2000 г. – 570. 

В началото на 2001 г. министър Петър 

Жотев одобри промени в Наредбата за 

търговската дейност с отпадъци и 

отломки от черни и цветни метали, 

целящи намаляване на кражбите на 

метали чрез: 

1/ Увеличаване на глобите за 

търговците – нарушители и 2/ Забрана 

за възможността нелицензирани лица да 

търгуват с пълномощно от лицензирани 

фирми. 

Коментар: 1/ Защитата на собствеността е условие за  

нормалното съществуване на обществото и пазара. Кражбите 

оскъпяват инвестиции във физическа инфраструктура и 

прехвърлят разходи върху потребителите. 2/ Увеличените 

наказания могат да предотвратят престъпленията, само ако   

вероятността да бъдат наложени е голяма. Резултатите от 

предвижданите промени ще зависят изцяло от желанието и 

възможностите за прилагането им от администрацията. Част от 

проблема е, че според наредбата търговията със скрап се 

контролира от 7 различни органа. 3/ Кражбите в големи 

мащаби, особено от НЕК, предполагат наличие на организирани 

групи, снабдени със специфична техника. олицията има 

възможност да предотврати подобни престъпления. 4/ Остава 

обаче да открит въпросът как държавата може да предотврати 

дребните, многобройни и разпръснати кражби, когато 

предприемчиви граждани влачат до искупвача релси, пътни 

знаци, решетки от канализация и болтове от железопътни вагони. 
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Промени в Закона за обществени поръчки 
 
Работна група към Министерски съвет разработва 

промени в Закона за обществени поръчки. Все още 

пълният вариант на проекта е достъпен за избрани. 

Според коментари в пресата очаква се промените в 

закона да дадат право на възложителите на поръчки 

да излиздат на стоковите борси. Цената на тръжния 

пакет ще се определя от средствата, вложени в 

нейната подготовка. Предвиждат се промени и в 

наказателните разпоредби. 

 

Промени: Според съобщения в печата 

предложението на Съюза на работодателите е 

одобрено от експерти в Министерски съвет. То 

дава възможност обществените поръчки да се 

изпълняват от български фирми при положение, че 

разликата в цената между тях и чуждестранните 

конкуренти е 20% по-висока. 

 

Коментар: Ако предложението бъде 

прието: 1/ Ще се наруши основната цел на 

регламента на обществените поръчки: по-малко 

разходи на данъкоплатците за по-високо 

качество на стоките и услугите, купувани от 

правителството. 2/ В случая евентуални 

преференции могат да се разглеждат и като 

пряка субсидия през цената. Не е ясно защо 

държавата трябва да бъде “грижовна” по 

отношение на местните производители в 

условията на конкурентен пазар. 3/ Това е 

прецедент на популистки подход към 

принципен въпрос за разходната политика, 

предпочитанията на правителството и 

правилата на играта.  
За мотивите на СРБ:виж “Преглед на стопанската 

политика”, No.3 

Предложението на СРБ отвлича вниманието от обсъждането на проблеми, свързани с 

възможностите за подобряване на процедурата. 

 

Проблеми: 1/ Както вече коментирахме, съществува произвол при определяне на процедурата и 

назоваването на изпълнителя на обществената поръчка. Промените предвиждат създаването на 

институция, която да следи прилагането на закона. Не е ясно не само по какъв начин тази структура ще 

взаимодейства с Дирекция Обществени поръчки, но и с какви механизми ще ограничи 

административния произвол. 2/ Освен нивото на компетентност на възложителите, проблем е и 

ефективното взаимодействие между институциите, натоварени с изпълнението и контрола на 

обществените поръчки. Според г-н Немчев (в.Капитал, бр.2, година ІХ) Дирекция Обществени поръчки 

не получава обратна връзка нито от възложителите, нито от контролните органи. Проверките по закона 

правят ДФК и Сметната палата, които не са длъжни да дават информация за резултатите на Дирекцията 

по думите на г-н Немчев. 

(Коментар на проекта в някой от следващите броеве) 

 

 

Преглед на стопанската политика 

 

 Представяне 
От 17 януари на интернет-страницата на ОИСР (http://www.oecd.org/agr/publications/bulgaria.htm) може да намерите 

“Преглед на аграрната политика на България”. Центъра за сътрудничество със страните нечленки на ОИСР е провело 

изследването. В него може да намерите анализ на състоянието на българската икономика и селско стопанство, 

външната търговия, приватизацията и възстановяването на земята. Може да го поръчате единствено по Интернет и 

цената му е 94 ДМ. Представяме Ви част от препоръките: 

1/ Стратегията за развитие на конкурентноспособен 

аграрен сектор следва да бъде ориентирана към 

намаляване и премахване на пречките на пазара на труд и 

готова продукция. 2/ Един от начините за решаване на 

проблема с прекалената раздробеност на поземлената 

собственост е създаване на подходящи мерки за социална 

защита, което би стимулирало пазара на земя. 3/ 

Необходими са допълнителни усилия за спазване на 

нормативните разпоредби за договорите и 

несъстоятелността и за облекчаване на бюрократичните 

процедури. 

Особено важно е подобряването на достъпа на аграрния 

сектор до кредитни ресурси. 4/ Развитието на 

ефективен поземлен регистър и ускореното издаване на 

документи за собственост върху земята ще активизира 

пазара на земята и ще увеличи кредитоспособността на 

земеделските стопани. 5/ Възприемането на отворена 

система за търговия и минималната намеса в пазарите 

на аграрни стоки биха довели до развитие на по-

ефективен, конкурентноспособен и устойчив сектор.  

Препоръчваме Ви да посетите страницата на ACDI/VOCA  www.bgagro.com, където може да намерите най-пълната 

информация за нуждите на агробизнеса в България, връзки с други информационни системи и институции, 

подпомагащи селското стопанство, както и наблюдения и съвети по повод текущите развития в селското 

стопанство, хранителната и преработстващата промишленост. 
 

http://www.oecd.org/
http://www.bgagro.com/
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Поглед върху цифрите за БВП за деветмесечието на 2000 г.* 
Данните на НСИ за БВП за деветмесечието на 2000 г. породиха спорове, които се свеждат най-общо до два въпроса: 

1/ Откъде идва растежът при увеличена безработица; 2/ Защо той не се усеща от отделните хора,  с подвъпрос: 

съвместими ли са растеж на БВП и липса на усещане за "подобряване" на нещата. 

 

Коментар: 

1/По първия въпрос може да се каже следното: 

а/растежът през деветмесечието на 2000 г. смени 

своите източници в сравнение с 1998 г. и 1999г., когато 

беше движен предимно от потреблението. Сега той се 

дължи на инвестициите и износа. Качественото 

подобрение 2000 г. е именно тази структура на растежа, 

защото тя косвено сочи подобрена 

конкурентоспособност; б/ няма логическо 

противоречие между растеж на БВП и увеличена 

безработица. При състоянието на българската 

икономика към 1998 г., с още непреструктурираната 

държавна собственост и огромните несъстоятелни 

предприятия, е по-скоро нелогично да се очаква растеж 

без увеличаване на безработицата. Структурната 

реформа едновременно води до по-висок растеж и до 

увеличаване на безработицата. Това се потвърждава 

ясно от данните за преработвателната промишленост, 

където  тенденцията да се продава и произвежда все 

повече с все по-малко заети е видима от началото на 

1999 г.  

2/По втория въпрос може да се каже следното: а/ 

растеж на БВП с възприятия за спад на доходите са 

напълно съвместими б/ една възможност за подобно 

съвместяване е неравномерно разпределение на 

увеличението на БВП между стопански субекти 

(увеличено имуществено неравенство); 

 

в/ друга възможност е фактът, че по отношение на 

индивидуалните доходи и потребление преди сме 

живели назаем. В миналото вземахме назаем от 

бъдещето и поради това потребявахме (имахме 

доходи) повече, отколкото сме произвеждали 

(създавахме БВП), което водеше до 

декапитализация. Онова бъдеще вече е настояще и 

сега не само връщаме старите дългове (изразени в 

значително намален производителен капацитет на 

икономиката), но и не можем да вземаме назаем от 

бъдещето (валутен борд), а само от миналото 

(спестявания, имущество). Поради това 

потреблението ни вече не може да надскача 

производството на стойност и ни изглежда по-

малко отпреди. Това не означава, че произвеждаме 

по-малко отреди. Казано образно, "падат ни 

доходите" на микро (индивидуално) ниво означава 

"на червено сме"; в този контекст "растеж на БВП" 

означава "по-малко сме на червено отпреди". 

Двете твърдения са напълно съвместими; г/ оттук 

възможност за ръст на БВП и за възприятия за 

намалели доходи е увеличеният дял на 

инвестициите (рекапитализация). Като дял от БВП 

потреблението наистина намалява, макар да има 

реален ръст. 
 * Коментарът е на Герги Ганев, Център за либерални 

стратегии 

 

Няма ясни правила за управление на бюджета на Здравната каса 
 

Според изчисления на ИПИ, към края на 2000 г. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) трябва 

да е натрупала по сметките си около 380 млн. лв.. Излишъкът за 1999 г. е 105 млн. лв., а за 2000 г. се 

очаква да е около 275 млн. лв.   

1/Това означава, че осигурените лица (а това са всички граждани заради задължителеността на 

осигуряването) са платили 380 млн. лева във вид на осигурителни вноски, срещу които не са получили 

здравни услуги.  

2/ Всяка осигурителна система се нуждае от резерв; едва ли обаче стойността му трябва да е по-голяма 

от годишните разходи.  

3/ Няма разпоредба, която да регламентира какво се прави с излишъкът в бюджета на НЗОК. Това 

позволява от една страна, да се залагат твърде големи излишъци, и от друга страна, намалява 

прозрачността в разходването на обществени средства. (Проблемът не е решен и за държавните бюджет – 

виж. стр.1). 

Такъв проблем можеше да се предвиди, ако имаше рационален дебат по здравната реформа. Възможно 

решение е да се въведе процедура за предварителна оценка на въздействието на регламентите като 

задължителна част от изработването и съгласуването на законопроектите. 
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ИПИ: Богданов, Ганчева, Йонкова, Мандова, Станчев 

Тази седмичник се издава с 6-месечната финансова подкрепа на MSI/USAID 

За коментари и предложения: mandova@ime.bg 

Преглед на стопанската политика 

 

Продължение от стр.1 

 

 

защото то ще се финансира от Националния Фонд за 

опазване на околната среда.  Този фонд се финансира 

от такси за замърсяване и отпадъци и е лошо 

управляван.  Подчиняването на предприятието на 

фонда означава, че се замъглява и така неясната 

разходна политика на фонда и че се създават стимули 

за допълнително “натоварване” на частния сектор, за 

да се финансират държавните фонд и предприятие.  

Освен това и приходната политика на фонда е 

сбъркана и зле провеждана: фондът би разполагал с 

повече средства за опазване на околната среда, 

колкото повече тя се замърсява. 

 

3/ От сега действащите подзаконови актове са 

пренесени задълженията на различните държавни 

институции, но се премахват критериите на 

разпределение техните компетенции, определени в 

чл. 26 и 27 на сега действащия закон.  Намаляват се 

отговорностите на министъра на околната среда и се 

предписват неясни задачи на “секторните политики”, 

звената на изпълнителната власт, НСИ и държавните 

телевизия и радио.  Няма критерии и хоризонтална 

координация, но е въведен автоматизъм на 

подчинениието от министъра към регионалния 

инспектор и от него към кмета (чл. 12).  Това 

вероятно ще доведе до укриване и изкривяване на 

информация в системата. 

 

4/ Объркване ще внасят и всички определения.  Те са 

дадени по принципа на крайните изброявания, нещо 

като “всичко знаем” в област, в която изненадите са 

всекидневие.  Пренасят се нескопосано разпоредбите 

от Закона за достъп до обществена информация и се 

въвеждат органичения за информацията за околната 

повече отколкото за общата информация.  Това става 

в отделен закон, валиден ще бъде той, а не общия 

закон.  (Виж: www.aip-bg.org/library) 

 

5/ Освен това ограниченията са повече от тези, 

предвидени в чл. 41, ал. 1 на Конституцията и 

противоречат на чл. 10 от Европейската 

Конвенция по правата на човека и основните 

свободи (ратифицирана от България през 1992 г.).  

Тези ограничения (по чл. 22, ал. 1) за всяка 

информация, чието “предоставяне ще се отрази 

небрагоприятно на”: “поверителността на 

работата на органите на изпълнителната власт”, 

“международните отношения”, “отбраната на 

страната”, “търговската индустриална тайна” и др.  

Нито едно от тях не издържа критиката на т.нар. 

Йоханесбургски приципи, които са в основата на 

международната съдебна практика.  Така 

формулирани, тези термини не съществуват в 

българския правен свят.  Всички те са поставени 

по-високо от правото на “благоприятна и 

здравословна околна среда” по чл. 55 от 

Конституцията.  Сега действащият закон прави 

разлика между външни въздействия (резултат, 

въздействия върху средата и здравето) и процес; 

т.е. след като има или може да има въздействия 

ограниченията не се прилагат, макар 

конфидециалността на процеса (на вземане на 

решения, на инвестиции, на открития, патенти и 

търговска информация) да се запазва.   

 

6/ Ако така предложените ограничения се 

въведат в действие, информация за болести от 

рода на “луда крава” ще може да бъде отказвана, а 

тежки замърсявания няма да стават известни, за да 

не пострадат международните отношения с 

например Румъния, НАТО, Украйна или Русия. 
 

 

(Следва продължение)   
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