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І. ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящият доклад представя резултатите от изпълнението на Дейност 4
„Провеждане на пилотни обществени консултации за повишаване на осведомеността и
тестване на предложенията за проактивно ангажиране на бизнеса в процеса на вземане на
решения“ по Проект „Мисли първо за малките”, финансиран от Оперативна програма
„Добро управление”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.
Проектът е иницииран и се реализира от Института за политики за малки и средни
предприятия в партньорство с Института за държавата и правото при Българската академия
на науките и Центъра за оценка на въздействието на законодателството.
В доклада са представени резултатите от организираните и проведени три пилотни
обществени консултации, посветени на нормативни актове, по които предприятията, в
частност МСП са пряка заинтересована страна, които са проведени при прилагане на
препоръките от насоките за проактивно ангажиране на бизнеса в процеса на вземане на
решения по регулиране.
Като част от подготвителния етап от изпълнението на дейността и въз основа на
искане от Института за политики на малките и средни предприятия, от Центъра за оценка
на въздействие на законодателството бе подготвен пълен пакет документи, включително
консултационен документ, анотация за уеб-сайт, формуляр на справка за приносите,
примерна анкета за получаване на обратна връзка и свързаните с тях разяснения, който да
послужи за провеждане на пилотните обществени консултации в структуриран вид,
съобразно актуалните нормативни изисквания и най-добри практики и подходи на
ангажиране на бизнеса във вземането на публични решения, които ги касаят, действащи на
национално и европейско ниво.
При осъществяването на дейността и за постигане на максимален ефект от нея, в
съответствие със стандартите, прилагани от Европейската комисия в Насоките и
Инструментариума за по-добро регулиране от 2017 година, за всяка пилотна обществена
консултация бяха следвани стъпките по-долу:
1. определяне на целите на консултацията;
2. идентифициране на заинтересованите страни;
3. определяне на методите и инструментите за консултация и осигуряване на
достъпност;
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4. създаване на интернет страница за консултацията.
За постигане на възможно

най-широко

покритие на всички

потенциални

заинтересовани страни бе приложен инструментът за набелязване на заинтересованите
страни, възприет от Европейската комисия, който е в две стъпки:
1. идентифициране на категориите заинтересовани страни, за които се отнася или
които имат интерес в съответната област на политики;
2. сортиране на категориите заинтересовани страни в съответствие с нивото на
интерес или влияние върху конкретната инициатива, за която трябва да се проведе
консултацията.
В рамките на своята текуща дейност по извършване на наблюдение за спазването на
законовите изисквания за извършване на задължителна оценка на въздействието и
обществени консултации, Центърът за оценка на въздействие на законодателството
проведе фокусиран мониторинг, който имаше за цел да набележи и подбере подходящи
проекти на нормативни актове по теми, пряко засягащи бизнеса, в частност МСП. Същите
бяха предложени за организиране и провеждане на планираните по проекта 3 пилотни
обществени консултации, при които на практика бе тестван Механизмът за проактивен
подход на администрацията към максимално широк кръг от заинтересовани страни,
изработен в рамките на предходните дейности по проекта.
Изборът на проекти на нормативни актове бе направен от експертите от Центъра за
оценка на въздействието на законодателството, които впоследствие бяха публикувани за
задължителни обществени консултации по смисъла на чл. 18а във връзка с чл. 26, ал. 2-5 на
Закона за нормативните актове на сайтовете на съответните министерства или на Портала
за обществени консултации.
В пилотните консултации бяха използвани колкото е възможно повече от
предложените в механизма инструменти, както и бе демонстрирана пропорционалност на
обществените консултации в зависимост от значимостта на проблема и засегнатите страни
– по-голям брой потърсени засегнати страни за по-значими проблеми.
За предмет на проведените пилотните обществени консултации бяха избрани
следните проекти на нормативни актове:
1. Проект на Закон за изменение и допълнение на Закон за техническите
изисквания към продуктите;
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2. Проект на Закон за изменение и допълнение на Закон за автомобилните
превози;
3. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредба за
специалното ползване на пътищата.
Трите пилотни обществени консултации бяха проведени на сайта: www.komentator.bg
с помощта на експертите, които го поддържат, които са с доказан опит и познания в
сферата на обществените консултации.
Настоящият доклад представя обобщения на постъпилите по обществените
консултации коментари. Пълните становища на заинтересованите страни са оформени в
справки за отразяване на приносите, получени по време на обществената консултация,
които след финализирането на всяка пилотна обществена консултация бяха представяни на
АМС за разглеждане и вземане предвид при отчитане на резултатите от официалните
обществени консултации, успоредно проведени на www.strategy.bg.

ІІ. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНАТА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ НА
ПРОЕКТА ЗА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА
ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТИТЕ
Първата пилотна обществена консултация бе посветена на проекта на Закон за
изменение и допълнение на Закон за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП). Той
е предложен в изпълнение на Решение № 704 от 5 октомври 2018 г. на Министерския съвет
за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване. Освен
че съдържа разпоредби, които представляват бизнес регулиране, законопроектът позволява
повече от разработените по проекта инструменти да бъдат приложени на практика.
1. Цел на консултацията
Целта на консултацията бе провеждането на общодостъпно онлайн обществено
обсъждане по законопроекта, с който се предвижда промяна на сроковете, в които
компетентният административен орган следва да се произнася по депозирани пред него
искания за предоставяне на административна услуга. До настоящия момент тези срокове
бяха регламентирани в подзаконовите нормативни актове, издадени по приложение на
разпоредби на ЗТИП. Законът за ограничаване на административното регулиране и
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административния контрол върху стопанската дейност обаче изисква сроковете, в които
административният орган трябва да се произнесе, да бъдат регламентирани в закон.

2. Идентифициране на заинтересованите страни
Заинтересованите страни бяха избрани с оглед техния професионален интерес и
очакванията на експертите, наети по проекта за изпълнение на дейността, за наличие на
желание у тях да се включат в пилотната обществена консултация и с оглед факта, че
дейността им е пряко свързана с направления, които попадат обхвата на ЗТИП, а именно:
- правната уредба на компетентността за издаване на лиценз за осъществяване на
технически надзор на съоръжения с повишена опасност;
- уредбата на издаването на лиценз на лицата, които извършват дейности по
поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръженията с повишена опасност и
издаване на удостоверение за това от председателя на Държавната агенция за метрологичен
и технически надзор или оправомощени от него длъжностни лица;
- уредбата на издаване на удостоверение на лицата, извършващи дейности по
поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьорите.
Подбраните в рамките на пилотната обществена консултация заинтересовани страни
могат да бъдат обединени в три основни групи:
1. държавни институции и комисии;
2. специализирани неправителствени организации;
3. други лица.
Законопроектът засяга пряко бизнеса, в частност МСП и по-специално лица или
структурно обособени части на предприятия или организации, кандидатстващи за
получаване на лицензия за осъществяване на технически надзор на съоръженията с
повишена опасност – общо 185 лица, както и лица, които кандидатстват за вписване в
регистъра на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване
на съоръжения с повишена опасност - общо 1458 лица, вписани в регистъра по чл. 36, ал. 1
ЗТИП. Общият брой на пряко заинтересованите лица е 1543 - МСП.
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3. Период на консултацията и методи на консултиране
Консултацията по проекта на Закон за изменение и допълнение на Закон за
техническите изисквания към продуктите бе проведена в периода от 26.06.2019 г. до
25.07.2019 г.
При нейното стартиране, потенциалните заинтересовани страни бяха проактивно
поканени да се включат със свои становища и коментари по предложените промени чрез
писмена покана по e-mail и по телефона. На страните бе дадена допълнителна информация
и разяснения относно предмета на обществената консултация, нейната същност и значение.
Също така през целия период на протичане на обществената консултация експертите от
Института за държавата и правото при БАН бяха в готовност и съдействаха за нейното
реализиране.
Всеки заинтересован можеше да се запознае с материалите по обществената
консултация на адрес: https://komentator.bg/покана-за-обществена-консултация-пос/. В
рамките на официалната обществена консултация, провеждана на Портала за обществени
консултации1 също бе публикуван коментар, с линк към пилотната обществена
консултация.

4. Получени приноси
Общо шест от всички привлечени заинтересовани страни изпратиха коментари и
изразиха своето становище по промените, предложени с проекта на Закон за изменение и
допълнение на ЗТИП. Петима от тях направиха това на сайта на обществената
консултация, а един от адресатите изпрати e-mail.
Първият участник, изразил становище на сайта е потребител с наименование
„Техносим”. Той изразява своята позиция лаконично и еднозначно: „Подкрепям всички
промени.”
Инж. Стоил Стоилов от „ТИ Сит България” ЕООД предлага да се заличи чл. 45 от
закона. Според него, „дейността по чл. 45 от ЗТИП е паралелна дейност на извършвана
от Министерството на образованието и науката, чрез създадените структури,
работещи по специализираните закони: Закон за предучилищното и училищното

1

Достъпна на: http://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?@lang=bg-BG&Id=4474.
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образование (ЗПУО), Закон за професионалното образование и обучение (ЗПОО) и Закон
за признаване на професионални квалификации (ЗППК). Мотивите са, че разпоредбата на
чл. 45, ал. 1, т. 1 от ЗТИП създава допълнителна административна тежест с
изискването Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор" (ГД ИДТН) да
съгласува учебните програми и планове. Съгласно Закона за професионалното образование
и обучение, учебните планове и програми следва да се разработят въз основа на ДОС за
придобиване на квалификация по професии от обучаващата институция самостоятелно
или съвместно със заявителя на професионалното обучение и се утвърждават от
директора на обучаващата институция, съгласно чл. 13д, ал. 4 от ЗПОО. ГД ИДТН няма
статут на обучаваща институция и не следва да съгласува съдържанието на учебните
планове и програми за провеждане на курсове за придобиване на правоспособност.
Разпоредбата на чл. 45, ал. 1, т. 2 създава допълнителна административна тежест с
въвеждането на разрешителен режим за провеждане на курсове за придобиване на
правоспособност, какъвто не се изисква от Закона за професионалното образование и
обучение. Министерството на образованието и науката е компетентното министерство
за дейностите, свързани с придобиване на професионалното образование и обучение,
придобиване на правоспособност и взаимно признаване на професионални квалификации и
следи за прилагане на разпоредбите на ЗПУО, ЗПОО и ЗППК, а ДАМТН, прилага
нормативна уредба по чл. 45, ал. 2 от Наредба № 1 от 4 март 2002 г. за условията и реда
за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по
управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки (загл. доп. ДВ, бр. 39
от 2006 г., в сила от 12.05.2006 г.); Наредба № 2 от 17 януари 2001 г. за условията и реда
за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професия по
обслужване на парни и водогрейни котли (загл. доп. ДВ, бр. 39 от 2006 г., в сила от
12.05.2006 г.); Наредба № 3 от 17 януари 2001 г. за условията и реда за придобиване на
правоспособност за упражняване на професията „монтьор по монтиране, поддържане и
ремонтиране на асансьори“. Дейностите, свързани с придобиване на професионалното
образование и обучение, придобиване на правоспособност и взаимно признаване на
професионални квалификации, трябва да се изпълняват от създадените структури на
МОН и от институциите с обучаващ статут, които са нормативно осигурени и
компетентни за извършване на дейността“.
Проект „Мисли първо за малките!“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана
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В

получения

коментар

от

Българска

национална

асоциация

„Активни

потребители“ е заявена подкрепа за проекта на ЗИД на ЗТИП и са приветствани усилията
за създаване на по-добра организация в работата на задължените държавни органи. От
асоциацията считат, че предложените промени и законово регламентирани задължителни
срокове за произнасяне на администрацията при подаване на искания от страна на бизнеса
за получаване на съответна административна услуга, ще имат дисциплиниращ ефект и ще
направят нейната работа по-прозрачна и предвидима, ще осигурят по-добри гаранции за
изпълнение на правомощията и задълженията на държавната администрация и ще създадат
условия за повишаване на доверието в нейната работа. Оттам очакват опосредствани
ефекти както върху пазара като цяло, така и върху потребителите - получатели на стоки и
услуги.
Полученото от Националния браншови съюз „Надзор и поддръжка на асансьори,
подемници и ескалатори” становище предлага конкретни изменения в текста на
обсъждания ЗИД, както следва:
„Във връзка с внесен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за
техническите изисквания към продуктите, и след като направихме анализ на
съществуващото положение и внесените промени, предлагаме, следното:
В чл. 34а се правят следните изменения:
- в ал. 2, т. 3 думата „магистър“ се замени с „бакалавър“, а стажа да стане 3
години по специалността;
- в ал. 2, т. 4 предлагаме думата „притежават“ да са замени с „разполагат“;
- в ал. 3, т. 1, буква „а“ думата „магистър“ се замени с „бакалавър“, а стажа да
стане 3 години по специалността.
В чл. 36 се правят следните изменения:
- в ал. 2, т. 3 думата „притежават“ да са замени с „разполагат“;
- в ал. 2, т. 4 думата „български“ се заменя с думата „действащи“.
Създава се нова алинея 9 със следния текст:
„(9) Лицето, което кандидатства за получаване на удостоверение за извършване на
дейностите по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръженията с повишена
опасност, подава писмено заявление, придружено от документите, определени в
съответната наредба по чл. 7.“.
Проект „Мисли първо за малките!“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана
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„Чл. 45 се заличава.
В чл. 48, се изменя така.
Чл. 48. (1) Органите за технически надзор при извършване на надзорната дейност
съгласно наредбите по чл. 31 имат право на достъп до съоръженията с повишена
опасност и обектите, в които те се произвеждат, монтират, поддържат, ремонтират
и експлоатират, независимо от формата на собственост.
(2) Собствениците или ползвателите на съоръженията с повишена опасност са
длъжни при поискване незабавно да предоставят на органите за технически надзор
исканите сведения и документи, и да съдействат при взимане на проби или материали.“
Изрично е отбелязано, че мотивите не са приложени поради твърде голям обем, но е
заявено, че те ще бъдат изпратени на Икономическата комисия на Народното събрание,
Министерството на икономиката и ДАМТН по електронна поща.
Инж. Люба Пенчева от „Леотех“ ЕООД смята, че предлаганите изменения са
основно насочени към сроковете за административно обслужване. Не това е важното,
според нея. „Сроковете така или иначе са уточнени в съответните наредби и вие чисто
технически, без да ги променяте, ги прехвърляте в Закона от Наредбата. Има много поважни, основни проблеми, относно лицензирането на лица по чл. 34а от ЗТИП. Важно е
защо не може собственика/управителя на фирмата, кандидатстваща за лицензия по чл.
34а, да изпълнява длъжността инспектор по технически надзор, при условие, че има
нужната квалификация. За една микро фирма, току-що създадена – това е от
съществено значение, предвид разходите за трудовите договори и осигуровките, които
се плащат за минимума персонал, заложен в нормативните документи – три лица.
Микро-фирмата не може да оцелее финансово при тези разходи. Сключването на
договори и набирането на клиенти в този бранш е дълъг и труден процес, а плащането на
заплати и осигуровки е ежемесечно и започва още от момента, в който се подадат
документите за издаване на лицензия. Също така защо не се признава професионален
опит на инспекторите, доказан с осигурителни книжки, като собственик на фирми, с
предмет на дейност в областите, които са сходни с извършването на надзор, а се
изисква професионалният опит да бъде доказан само и единствено с трудова книжка“.
Един от всички участници в пилотната обществена консултация е изпратил
становището си по електронна поща. Г-жа Емануела Флорошка, представител на
Проект „Мисли първо за малките!“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана
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Фондация „Асансьорна безопасност“ благодари за поканата и отбелязва важността на
темата. Изразява съжаление, че поради кратките срокове, фондацията не би могла да се
включи с достатъчно задълбочено и обосновано мнение. Заявява готовност да бъдат част
от процесите, имащи отношение към всяка законодателна промяна, насочена към
повишаване на безопасността на гражданите, ползващи асансьори и остават на
разположение.

III. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНАТА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ НА
ПРОЕКТА ЗА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА
АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ
Втората пилотна обществена консултация бе посветена на Проекта на Закон за
изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози (ЗИД на ЗАвП). Проектът на
ЗИД на ЗАвП е в изпълнение на Решение № 704 от 5 октомври 2018 г. на Министерския
съвет за приемане на мерки за предвидената мащабна трансформация на модела на
административно обслужване.
1. Цел на консултацията
Във връзка със зачестилите случаи на установени от контролните органи на
Изпълнителна

агенция

„Автомобилна

администрация“

регистрирани

превозвачи,

неотговарящи на условията за установяване, съгласно Регламент (ЕО) № 1071/2009 на
Европейския Парламент на Съвета от 21 октомври 2009 година за установяване на общи
правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията
автомобилен превозвач и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета, относно лицата,
които отговарят на изискванията за добра репутация и професионална компетентност
(Регламента), така наречените „пощенски кутии“, на чиито адрес не може да бъде открит
техен представител, с проекта са предложени допълнителни условия и мерки за
упражняване на по-ефективен контрол върху превозвачите, които притежават лиценз за
извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България или
лиценз на Общността за извършване на международен превоз на пътници или товари и за
ограничаване на фиктивната регистрация на превозвачи.
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Целта на пилотната обществена консултация на проекта на Закон за изменение и
допълнение на Закона за автомобилните превози, изготвен от Министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията е да успее чрез проактивни действия да
ангажира възможно най-широк кръг заинтересовани страни, в частност МСП, в дебата по
предлаганите промени.

2. Идентифициране на заинтересованите страни
Заинтересованите страни бяха избрани с оглед техният професионален интерес, който
предполага, че те биха се включили в пилотната обществена консултация и с оглед факта,
че дейността им е пряко свързана с направления, които попадат обхвата на ЗАвП.
Подбраните в рамките на пилотната обществена консултация заинтересовани страни
могат да бъдат обединени в три основни групи:
1. държавни институции и комисии;
2. специализирани неправителствени организации;
3. други лица.

Заинтересованите лица по тази консултация от страна на бизнеса и в частност на
МСП са следните:
- всички юридически лица, отговарящи на условията за издаване на лиценз на
Общността за извършване на международен превоз на пътници и товари и за лиценз за
извършване на превоз на пътници и товари на територията на Република България, както и
дружества, които имат издаден такъв. Към момента има издадени 12509 лиценза на
Общността за международен превоз на товари, 1097 лиценза на Общността за
международен превоз на пътници, 3072 лиценза за обществен превоз на товари на
територията на Република България и 398 лиценза за обществен превоз на пътници на
територията на Република България. Издадените удостоверения за професионална
компетентност въз основа на положен изпит пред Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“ са съответно 13722 за международен превоз на товари, 2023 за
международен превоз на пътници, 1742 за превоз на товари на територията на Република
България и 849 за превоз на пътници на територията на Република България;
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-

лицата, притежаващи удостоверения

за професионална компетентност за

ръководители на транспортна дейност;
- лицата, извършващи превози с атракционна цел;
- превозвачите, притежаващи лиценз за извършване на превоз на пътници на
територията на Република България и лиценз за извършване на международен превоз на
пътници на Общността, на които са възложени превози на лица с увреждания и лица с
намалена подвижност и които изпълняват задължения за извършване на обществени услуги
за междуселищни пътнически, превози в слабонаселени планински и други региони в
страната;
- лицата, регистрирани за извършване на таксиметров превоз на пътници;
- физически и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, желаещи да
предоставят услугата отдаване на моторно превозно средство под наем с водач;
- еднолични търговци или юридически лица, извършващи превоз за собствена сметка;
- лица, притежаващи разрешение за организиране на курсове за обучение на водачи на
МПС за извършване на превоз на опасни товари и/или на консултанти по безопасността;
- лица, притежаващи регистрация за организиране на курсове за обучение на водачи
за придобиване на карта за квалификация;
- всички юридически лица, отговарящи на условията за издаване на регистрация за
организиране на курсове за обучение на водачи за придобиване на карта за квалификация.

3. Период на консултацията и методи на консултиране
Пилотната обществена консултация на проекта на Закон за изменение и допълнение
на Закона за автомобилния превоз бе проведена в периода – 30.06.2019 г. – 29.07.2019 г.
Потенциалните заинтересовани страни бяха проактивно насърчени да се включат със свои
становища и коментари по предложените промени със ЗИД чрез писмена покана,
изпратена по e-mail и по телефона. На страните бе дадена допълнителна информация и
разяснения относно предмета на обществената консултация, нейната същност и значение.
Също така през целия период на протичане на обществената консултация експертите от
Института за държавата и правото при БАН бяха в готовност и съдействаха за нейното
реализиране.
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Всеки заинтересован можеше да се запознае с материалите по обществената
консултация на адрес: https://komentator.bg/покана-за-обществена-консултация-на-п/. В
рамките на официалната обществена консултация, провеждана на Портала за обществени
консултации2 също бе публикуван коментар с линк към пилотната обществена
консултация.

4. Получени приноси
От страна на заинтересованите лица бе проявен сериозен интерес, като те активно се
включиха в обсъждането на ЗИД на ЗАП. На интернет страницата на пилотната
обществена консултация бяха получени 13 коментара от 9 различни потребители.
Според потребителя MGEvotrans, като цяло предложенията направени от МТИТС с
нищо не допринасят, за изсветляване на бизнеса, свързан с превоз на пътници с лек
таксиметров автомобил. Като един от най-големите проблеми е посочено запазването на
термина „Превоз на пътници от чуждо име за собствена сметка“ и е предложена
алтернативна формулировка на понятието. Друга съществена забележка е предложеният
текст за формулиране на понятието „обществен превоз“, който е окачествен като крайно
неприемлив, тъй като не включва в обхвата си таксиметровия превоз на пътници.
Предложена е алтернативна формулировка, която цели да внесе справедливост и да
постави таксиметровите шофьори на мястото, което заслужават. Направено е предложение
да бъде дадена възможността, когато таксито е с клиент да може да използва БУС-лентата.
Предложено е премахване на изискването за „ръководител транспортна дейност“, тъй като
таксиметровият бизнес няма мащабите на големите предприятия и броя на техните
шофьори, което обуславя и произтичащите задължения. „Ние сме микро или малък бизнес
и такава длъжност се явява синекурна и безсмислена, водеща до излишен разход“.
Накрая е посочено, че всички направени предложения имат няколко цели: първата е
ясно дефиниране на всички вземащи и даващи пари и произтичащи от това задължения
към хазната. На второ място целта е клиента да бъде в центъра на всичко. Неговата
сигурност на пътуване, яснота на това кой седи зад волана на таксито, кой му продава
услугата и кой ще бъде отговорен за него при гарантирането на безопасността.

2

Достъпна на: http://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?@lang=bg-BG&Id=4484
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Във втория коментар, анонимен потребител с наименование „Евангелиста пентаку“
поставя въпроса как ще се опазят апаратите към НАП от посегателства и изтъква, че това е
излишен разход за смяна с нови апарати, пригодени за НАП, чиято цел е „обслужване на
някоя търговска фирма за внос, износ на въпросните апарати, ремонти, средства“.
Според г-н Красимир Цветков, управител на „Ауто Драйв Груп” ООД,
предложеният от МТИТС проект на ЗИД на ЗАвП не визира никакви реални стъпки към
изсветляване на таксиметровия сектор от автомобилните превози по отношение спазването
на търговското, трудовото и данъчното законодателство, защитата на фиска от
съществуващите лоши практики в бранша във връзка с укриването на доходи,
осигурителни и данъчни задължения от участниците в сектора, мерки срещу изпирането на
пари. В предложените промени не е наличен никакъв опит дори за доближаване до
успешните европейски практики в този транспортен сегмент. Не се предвиждат реални
мерки във връзка с намаляването на финансовата и бюрократична тежест за работещите.
Подобни промени естествено са възможни само с прецизна дефиниция на това кой
изпълнява таксиметровата дейност и точно определяне на отношенията между
участниците в сектора – таксиметрови централи, собственици на таксиметрови автомобили
и водачи на таксиметрови автомобили, каквато в настоящия проект не е предложена. В
предлаганите промени отново е пренебрегнат и един от най-съществените участници в
сектора – собственикът на 20, 50, 100 или 200 таксиметрови автомобили, отдавани под
наем (аренда) отново е оставен в „данъчен рай“, в който необлагаеми остават минимум 45
000 000 BGN годишно само в София.
Сега действащите разпоредби на ЗАвП в частта му за таксиметровия превоз на
пътници не предполагат безспорност, излишно усложняват административната и
финансова тежест за упражняващите дейността, като по никакъв начин не гарантират
условия за яснота кой какъв е и каква роля изпълнява в организацията на таксиметровия
превоз на пътници. Това създава условия за размиване на отговорността и води до
възможност за „сив сектор“ и извършването на нерегламентиран превоз на пътници. Нещо
повече, направените през 2016 година промени в закона по никакъв начин не допринесоха
за прекратяването на порочните практики на укриване на доходи, данъци и осигуровки от
участниците в таксиметровата дейност, като същевременно създадоха нови възможности
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за ощетяване на фиска от страна на таксиметровите превозвачи на стойност милиони
левове годишно.
В коментара са предложени промени с цел подобряване на работната среда, защита
на фиска, защита на упражняващите дейността, както и потребителите на услугата, които
най-общо се изразяват в следното:
1)

Данъчно задължено лице да бъде само и единствено търговецът, извършващ

таксиметровия превоз на пътници, независимо дали извършва дейността чрез наети лица
или като самонаето лице. Таксиметровият/ите апарат/и са регистриран/и и фискализиран/и
на негово име, той дължи и внася всички данъци и осигуровки;
2)

Отпадане на данъчното задължение по ЗМДТ. Така, търговците ще бъдат

данъчно задължени по ЗКПО или ЗДДФЛ;
3)

Разрешението за таксиметров превоз да се издава на името на търговеца, за

всеки автомобил по отделно, при наличие на предвидените в чл. 24а ЗАП предпоставки;
4)

Да бъде предвидена възможност за движение на таксиметровите автомобили

в „бус-лентите“, когато са наети от клиенти, както и спирането на спирки на градския
транспорт за слизането и качването на клиенти;
5)

Отпадане задължителния жълт цвят за таксиметровите автомобили;

6)

Наредбата за издаване на разрешение на таксиметров превоз на пътници,

следва да предвижда:
a) Таксиметровият автомобил да се регистрира първоначално и еднократно само в
ИА „Автомобилна администрация“, при условие, че отговаря на предвидените в
законодателството изисквания;
б) В ИА „Автомобилна администрация“ да бъде създаден електронен регистър на
таксиметровите автомобили, който да бъде на разположение при преминаването на
техническите прегледи;
в) Да бъде създаден публичен електронен регистър на всички таксиметрови
автомобили, който да се води от ИА „Автомобилна администрация“. Той трябва да
съдържа следните данни: Рег. №, собственик, лице, което оперира с него, основанието на
което извършва въпросната дейност както и евентуално наложените му санкции.
След това г-н Цветков представя детайлно и мотивирано редица конкретни
предложения за промени по текстове от проекта на Закон за изменение и допълнение на
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Закона за автомобилните превози. Накрая потребителят изразява убеждението си, че
диалога с бранша и спазването на успешните европейски практики в областта са
абсолютно необходими условия, за да се гарантира, че промените на законовата уредба
реално ще доведат до желания положителен резултат, а именно едно адекватно уреждане
на обществените отношения възникващи по повод на извършването на обществен превоз
на пътници в частта му, касаеща таксиметровите превози.
В своето становище г-н Дойчо Дойчев освен че прави редица конкретни
предложения за редакции на текстове от законопроекта, изтъква че следва да се търсят
максимално въвеждане на Закона за електронно управление с цел облекчаване на
административната тежест, както и максимално избягване на рестрикциите. Рестрикциите
водят до появата на нелегална конкуренция тип Максим, Юбер и други подобни.
Отбелязва, че няма как таксиметровите шофьори да запазят ниска цена на превоза, ако
техните разходи бъдат повишени, „тъй като сме микро бизнес с малки доходи, а и
клиентите също не са с големи финансови възможности“.
Д.т.н.инж. К. Ризов, председател на СНЦ „СЪЮЗ ТАКСИ” е публикувал
пространно становище, в което обяснява, че големите организации в бранша таксиметров
превоз с леки автомобили, а именно Съюз Такси, Националният съюз на превозвачите,
Браншовата камара на таксиметровите водачи и превозвачи и Асоциацията на
таксиметровите синдикати в България, представляващи огромното болшинство от
превозвачите и водачите в този бранш, само в последните месеци са написали и
публикували много материали, обединени в три основни направления:
„ПЪРВО – как функционира бранша на практика;
ВТОРО – опровержение на тезите на техните „противници в бранша,
представляващи малцинството от превозвачите и водачите в него;
ТРЕТО – конкретни предложения за ЗИД на ЗАП – за това какво и как да се промени
в ЗАП, за да функционира правилно и реално бранша, изложени в официално становище.
Тези предложения са отново публикувани и в рамките на пилотната обществена
консултация“.
Накрая изразява искрена надежда, че мнението на болшинството от бранша
таксиметров превоз с леки автомобили ще бъде съобразено.
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В отделен коментар, непосредствено след това, д.т.н.инж. К. Ризов, председател на
СНЦ „СЪЮЗ ТАКСИ” изразява становище, че коментарите на Красимир Цветков и
Дочко Дочев не са верни и не приема нищо от казаното от тях във връзка с предстоящите
промени в ЗАП. Твърди, че неговото предходно мнение е представително за над 90% от
работещите в бранша таксиметров превоз с леки автомобили.
Според г-н Драгомир Петков, след като през година-две този закон се отваря и
променя, очевидно нещо не е наред. Като изключим причините породени от
технологичния прогрес и нововъзникнали играчи на транспортния пазар (Интернет
приложенията), реално поправките и допълненията са довели до редица натрупани грешки.
Стари уж синдикални организации, всъщност представители единствено на няколко
големи софийски превозвачи, в годините са предлагали и налагали текстове, които уж да
запазят някаква неприкосновеност на таксиметровите шофьори, и в същото време
натоварвайки ги със всякакви таксички, вариращи между и над 3000-5000 лв. годишно!
След предпоследните промени 2015-2016 година, и след дирижиран протест, е блиа приета
поредната компромисна промяна, която натовари отново шофьорите, но умело прикрита,
че се плаща от превозвача. Защото от логиката на израза “Превозвач“, би следвало това да
е транспортна фирма, а не лизингова къща или колцентър с някакво популярно лого!
Вероятно, ако законът се спазва в настоящия си вариант, а именно: “Разрешителното се
издава поименно и не подлежи на преотстъпване“, нещата биха придобили някакъв ред и
яснота, но това не се прави, видно от публичните регистри! В заключение заявява, че при
евентуална връзка с НАП, при така организираната дейност, шофьорите ще бъдат
притиснати тотално и ако не бъдат премахнати излишни и паразитни звена от
изискванията (превозвач и превоз от чуждо име за собствена сметка), е вероятно да се
стигне до хаос, разнопосочни протести и злоупотреби. И всъщност освен че трябва да се
защити обикновения шофьор, трябва да се помисли и за клиента”.
Председателят

на

Управителния

съвет

на

Браншова

камара

на

таксиметровите водачи и превозвачи (БКТВП) инж. Спас Атанасов подкрепя общата
позиция на Националния съюз на превозвачите, Съюз такси, Асоциация на таксиметровите
синдикати в България и БКТВП и добавя редица мотивирани предложения за изменения в
конкретни текстове на ЗИД на ЗАП.
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Във връзка с направените коментари от други водачи и превозвачи предлага, да се
има предвид тежестта на предложенията. Зад предложенията на НСП, Съюз такси, БКТВП
и АТСБ стоят превозвачи, на които са се доверили и ползват техните услуги огромен брой
водачи. Само за София те са около 5000. Направените предложения до тук (с изключение
на д.т.н. инж. Кирил Ризов), са на превозвачи с един до три автомобила. Няма как законът
да отговори, на претенциите на всеки поотделно.
Секретарят на НТС г-н К. Кирилов прави коментари и конкретни предложения за
отпадане и промени на текстове от ЗИД на ЗАвП, които до голяма степен съвпадат с
изложеното по-горе от г-н Красимир Цветков, управител на „Ауто Драйв Груп” ООД.
Според него, предложеният от МТИТС проект на ЗИД на ЗАвП не визира никакви реални
стъпки към изсветляване на таксиметровия сектор от автомобилните превози по
отношение спазването на търговското, трудовото и данъчното законодателство, защитата
на фиска от съществуващите лоши практики в бранша във връзка с укриването на доходи,
осигурителни и данъчни задължения от участниците в сектора, мерки срещу изпирането на
пари. В предложените промени не е наличен никакъв опит дори за доближаване до
успешните европейски практики в този транспортен сегмент. Не се предвиждат реални
мерки във връзка с намаляването на финансовата и бюрократична тежест за работещите.
Подобни промени естествено са възможни само с прецизна дефиниция на това кой
изпълнява таксиметровата дейност и точно определяне на отношенията между
участниците в сектора – таксиметрови централи, собственици на таксиметрови автомобили
и водачи на таксиметрови автомобили, каквато в настоящия проект не е предложена.
Изразено е убеждението, че диалогът с бранша и спазването на успешните
европейски практики в областта са абсолютно необходими условия, за да се гарантира, че
промените на законовата уредба реално ще доведат желания положителен резултат, а
именно едно адекватно уреждане на обществените отношения, възникващи по повод на
извършването на обществен превоз на пътници в частта му, касаеща таксиметровите
превози. Отбелязано е, че София не е България, и че е внесено становище от поне осем
града на страната от НПО-та представляващи хората, които действително упражняват тази
професия и че е важно да се съобразите и с тяхното мнение.
Иван Мирославов – изпълинтелен директор на „Централна автогара” ЕАД
подчертава, че с решение на КЗК се застъпва тезата, че определянето на пределни
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(максимални) цени на автогаровите услуги ограничава конкуренцията и противоречи на
конкурентното законодателство, поради което предлага „…предвиденото в чл. 22, ал. 4 от
ЗАП изискване за определяне на пределни (максимални) цени“ за автогарово обслужване да
бъде отменено. В тази връзка е наложително да бъде отбелязан съществения дисбаланс в
отношенията между автобусните превозвачи и автогарите, които иначе следва да бъдат
равнопоставени стопански субекти. Този съществуващ дисбаланс не е преодолян с
ЗИДЗАП. Става въпрос за неравното третиране, създадено с разпоредбите на чл. 5, ал. 1 от
ЗАП от една страна, според който „Цените за обществените превози на пътници и
товари се образуват свободно на основата на търсенето и предлагането…“, а от друга
чл. 22, ал. 4 от същия закон предвижда регулиране и нормативно ограничаване на цените
на автогарите. Така законът създава опасност автогарите да не могат да посрещат
разходите за осъществяване на дейността си при условията на непрекъснатото увеличаване
на изискванията за тези услуги. По този начин се поставят при различни пазарни условия
еднакви по вид субекти, които осъществяват регулирана от закона дейност, която не е
монопол и всяко лице, при изпълнение на законовите изисквания, може да осъществява.
Този законодателен подход противоречи на конституционно гарантираните основни права
на частна собственост (чл. 17, ал. 3 от КРБ), на конкуренция, свободна стопанска
инициатива и закрила на инвестициите (чл. 19, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от КРБ), чието
ограничаване съгласно практиката на КС на РБ е допустимо единствено при защита на повисши конституционно гарантирани права, каквито в случая липсват.
Чл. 22, ал. 4 от ЗАП противоречи и на първичното европейско законодателство.
Според чл. 96 от Договора за функциониране на Европейския съюз: „1. Забранява се
налагането от страна на държава-членка, във връзка с транспортната дейност,
осъществявана в рамките на Съюза, на цени и условия, които съдържат елемент на
подкрепа или на защита на интересите на едно или повече определени предприятия или
производства, освен ако това не е разрешено от Комисията“. Посочената разпоредба
забранява действия по налагането от страна на държава – член на цени и условия на едни
субекти в подкрепа или защита на други правни субекти, участващи на пазара на
транспортната дейност. Случаят е именно такъв. С чл. 22, ал. 4 от ЗАП се налагат цени и
условия за автогарите в интерес на автобусните превозвачи, като по този начин се засяга
правото на автогарите на собственост, на свободна стопанска инициатива и конкуренция.
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Създава се опасност те да не могат да покриват разходите за услугите, които по закон са
задължени да предоставят.

IV. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНАТА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ НА
ПРОЕКТА ЗА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
НАРЕДБАТА ЗА СПЕЦИАЛНО ПОЛЗВАНЕ НА ПЪТИЩАТА
Последната пилотна обществена консултация бе посветена на проект на ПМС за
изменение и допълнение на Наредбата за специално ползване на пътищата. Сред целите на
проекта на постановление на Министерския съвет е прецизиране на текстовете на
Наредбата за специално ползване на пътищата в съответствие с направени изменения в
нормативната уредба. Сред предложените промени в наредбата, с цел стандартизиране на
услугите, свързани със специалното ползване на пътищата и улесняване на гражданите и
бизнеса се създават образци на заявления.
С предложените промени в Наредбата се цели също, при спазване на допълнителни
мерки за безопасност, да бъде създадена нормативна възможност, чрез изменения и
допълнения в чл. 10 от Наредбата за специално ползване на пътищата, да се допуска
изграждане на нови пътни връзки в зоните за престрояване пред кръстовища и пътни
възли, шлюзове, връзки на пътни възли и уширени пътни участъци, предназначени за
кацане на самолети.

1.

Цел на консултацията

Да бъде проведено широко достъпно обществено обсъждане на Проекта на
Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за специално ползване на
пътищата, приета с Постановление № 179 на Министерския съвет от 2001 г., като чрез
проактивни действия бъде ангажиран възможно най-широк кръг заинтересовани страни, в
частност МСП, в дебата по предлаганите промени.
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2.

Идентифициране на заинтересованите страни

Подбраните в рамките на пилотната обществена консултация заинтересовани страни
бяха лица, които имат стопанска дейност, подлежаща на разрешителен режим по реда на
Наредбата за специално ползване на пътищата.

3.

Период на консултацията и методи на консултиране

Обществената консултация на проекта на Постановление за изменение и допълнение
на Наредбата за специално ползване на пътищата бе проведена в периода 18.07.2019 г. –
17.08.2019 г.
Потенциалните заинтересовани страни бяха проактивно поканени да се включат със
свои становища и коментари по предложените промени чрез писмени покани по e-mail и по
телефона. На страните бе дадена допълнителна информация и разяснения относно
предмета на обществената консултация, нейната същност и значение. Също така през
целия период на протичане на обществената консултация експертите от Института за
държавата и правото при БАН бяха в готовност и съдействаха за нейното реализиране.
Всеки заинтересован можеше да се запознае с материалите по обществената
консултация на адрес: https://komentator.bg/покана-за-обществена-конкултация-на-п/. В
рамките на официалната обществена консултация, провеждана на Портала за обществени
консултации3 също бе публикуван коментар, с линк към пилотната обществена
консултация.

4.

Получени приноси

На интернет страницата на пилотната обществена консултация бяха получени общо 3
коментара.
”Вивеста груп” е представила детайлно становище с конкретни предложения за
нормативни промени:
- „По §1. Изцяло подкрепя новата ал. 6, на чл. 5 и идеята за осигуряване на
документи по служебен ред, без такси за ползвателите;

3

Достъпна на: http://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?@lang=bg-BG&Id=4514
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- По §3. Подкрепя новата т. 5 на ал. 4, съгласно която ще се прилага скица на
имота, изискана при условията на чл. 5, ал. 6, тоест по служебен път;
- По §6, ал. 1 на чл. 11. Подкрепя новата редакция, с която се създава
стандартизирано заявление за заявяване на услугата. Стандартизирането ще е
от полза за бранша, който се налага да работи в различни общини. Със същите
съображения подкрепя и създаването на стандартизирани заявления, предвидено
в чл. 13, чл. 16, чл. 20, чл. 22а и чл. 25;
- По §13, чл. 22а, ал. 2, т. 1. Предлага да се поясни кой заверява документа и по
какъв начин – нотариално или заверено от самия вносител“.
Друг потребител – Гинка – изразява мнение, че стандартизирането на общинските
услуги е много правилно нещо. Трябва да се направи същото и с останалите услуги на
общините.
Потребителят „ГБС“ посочва, че разполага с крайпътен обект и са имали намерение
да го разширяват. Потребителят посочва, че процедурите в АПИ са неясно разписани и
това неминуемо води до корупция. Дава се пример с чл. 8 ал. 4, в която се казва, че се носи
документ за платена такса и се прилагат документи. Въпросът е какви документи? В т. 1 се
изисква да се внесе искане или заявление. В т. 2 обаче се изисква прилагане на документ,
наречен „2. извършване на оглед от представители на съответното специализирано звено и
органите на Министерството на вътрешните работи в присъствието на заинтересуваното
лице и съставяне на протокол за извършване на оглед в 14-дневен срок от подаденото
искане; “Уж се искат документи, а изведнъж се влиза в процедура; т. 2 не е документ, а
именно процедура. Значи след подаване на искането някой отива да прави оглед. Ето защо
т. 2 трябва да се преработи така: „ протокол за извършен оглед“, а процедурата, че се ходи
на проверка да се уреди отделно като се опише кой ходи, кога ходи. По т. 2 спокойно се
изразява мнение, че така не се изпълняват мерките в споменатото в мотивите решение на
Министерския съвет. Същото е и с т. 3 – проект за комуникационно-транспортен план,
приет от органите на Министерството на вътрешните работи с положително становище.
Значи преди да се отиде в АПИ трябва да се ходи в МВР. МВР няма такава услуга.
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В становището се изразява принципна подкрепа за т. 3, 4 и 5 - документите, по които
точки се изискват при условията по чл. 5, ал. 6, тоест по служебен ред. На сайта на АПИ не
са

описани

документите

за

извършване

на

това

разрешение? (http://www.api.bg/index.php/bg/administrativni-uslugi/usluga-840). За услугата
издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски
крайпътен обект и пътни връзки към него се изисква прилагане на Разрешение за
специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки
към него. (http://www.api.bg/index.php/bg/patni-taksi-i-razreshitelni).

V. РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНОТО ПРОУЧВАНЕ
До всички заинтересовани страни, които бяха активно поканени да се включат със
свои мнения, становища и коментари по проведените пилотни обществени консултации по
проекта на Закон за изменение и допълнение на Закон за техническите изисквания към
продуктите, проекта на Закон за изменение и допълнение на Закон за автомобилния
превоз, както и проекта на Постановление за изменение и допълнение на Наредба за
специално ползване на пътищата, бяха изпратени, анкетни карти, чиято цел бе да се
съберат впечатления, критики и предложения относно начина на провеждане на пилотните
обществени консултации. За съжаление не всички от тях дадоха търсената обратна връзка.
Един от участниците в консултациите – представител на Фондация „Асансьорна
безопасност” дори изпрати мейл, в който уведомява организаторите, че не смята за
необходимо да попълва предоставената му анкетна карта, порати факта, че тяхната
организация, не се е включила активно в проведените обществени консултации.
Беше получена обратна връзка и от няколко представители на бизнеса, които бяха
поканени да се включат в пилотните обществени консултации, но които по една или друга
причина не са го направили. Причините, поради които те не са участвали които те сочат са
най-често свързани с това, че темите на консултациите са извън техния интерес или това,
че проектите на нормативни актове, които се обсъдждат изискват повече време за
изготвяне и предлагане на становище или коментар от тях като заинтересованите страни.
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Резултатите от обработката на получените попълнени анкетни карти могат да бъдат
обобщени по следния начин:
На първия въпрос от анкетата „Как решихте да се включите в консултацията?”,
анкетираните са дали отговор: „Получихме мейл и обаждане от експерти по Вашия
проект”, един е посочил като отговор „видях информация в интернет” и един – „в
портала за обществени консултации”.
На втория въпрос „Удовлетворени ли сте от възможността, която проактивно ви
беше предоставена да участвате в консултацията?”, трима заявяват категорично „да”, а
двама „донякъде”.
На третия въпрос „Бяхте ли улеснени при провеждането на консултацията от
начина на нейното провеждане, документите за консултация и други?” четирима
отговарят с „Да”, а две от посочените страни - „донякъде”.
На четвъртия въпрос „Полезно ли беше Вашето участие в консултацията и
защо?”, страните са отговорили по следния начин – двама от страните изразяват своето
„да”, една се е въздържала да изрази мнение, а друга страна е заявила своето мнение,
избирайки вариант - „донякъде”. Една от заинтересованите страни посочва като отговор –
„не, защото предложените изменения не бяха предвидени в законопроекта”, а друга
отговаря по следния начин: „Не, защото проектите на нормативни актове не ни
засягат”.
На

петия

въпрос

„Смятате

ли,

че

по

тясното

партньорство

между

администрацията и бизнеса, в частнос МСП, ще подобри качеството на политиките и
законодателството, които ни засягат?” бяха получение утвърдителни отговори „да” от
всички анкетирани.
Накрая в анкетната карта на поканените за участие страни в провелите се пилотни
обществени консултации, бе дадена възможност да изразят допълнителни коментари или
предложения, които са свързани с процесите на планиране, провеждане и получаване на
обратна връзка при организиране на обществените консултации.
На шестия въпрос „Имате ли допълнителни коментари или предложения,
свързани с подобряването на процесите на планиране, провеждане и получване на
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обратна връзка на обществените консултации?” четирима от анкетираните не дават
коментар или предложение, а две други две от тях отговарят по следния начин:
„Институцията, отговорна за подготовката на съответен проект на нормативен
акт да бъде проактивна като ясно идентифицира кръга на заинтересованите страни и
организации (например да имат свой вътрешен списък) и дори по неформален път – чрез
електронна поща, своевременно да информира тези страни и организации за
предстоящите обществени консултации. Така кръгът от участници в консултациите би
бил по-широк, а самите консултации по-ефективни.” - Коментар на Надежда Ангелова.
Борислав Георгиев заявява следното: „Според нас е изключително важно всички
предложения да бъдат мотивирани, като се посочват причините за тези промени и какво
се очаква да се постигне чрез тях и още по тях да се произнесат всички субекти, имащи
отношение към тях в рамките на касаещия ги обем.”.
Иван Мирославов изразява следното свое мнение: „Основната цел и идея на
Обществените консултации би следвало да бъде реален механизъм за постигане целите
на водените преговори и предложения, а не формален такъв.”

VI. КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ
1. Констатации
Предвид изразените мнения, становища и препоръки, на база събраната информация
от получената обратна връзка от участниците в анкетното проучване, могат да бъдат
направени следните констатации. Тези от участниците, които активно се включиха в
анкетното проучване, изразяват удовлетвореност от това свое участие и начина, по който
проактивно им бе предоставена възможност за участие в обществените консултации чрез
публичните обсъждания по избраните за тази цел три различни нормативни актове.
По-голямата част от анкетираните изразяват мнението, че са били улеснени при
провеждането на обществените консултации от метода, по който те са били организирани
и осъществени, както и от изготвените и предоставени им придружаващи съответната
консултация документи. Болшинството от анкетираните определят своето участие в
консултациите като полезно. Относно това дали изграждането на по-тясно партньорство
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между администрацията и бизнеса и в частност МСП, ще подобри качеството на
политиките и законодателството, които пряко ги засягат, всички, които взеха участие в
анкетното проучване категорично и единодушно заявяват че това е начинът. Единствено
чрез по-тясно сътрудничество между държавната администрация и заинтересованите
страни могат да се постигнат ефектите на по-доброто регулиране у нас.
Прилагането на разработения по проекта модел доказа своята полезност и
практичност. Най-сериозното доказателство за това са постигнатите резултати, измерени
чрез участието на заинтересованите страни в отделните консултации. На сайта
www.komentator.bg, където бяха проведени пилотните обществени консултации постъпиха
съответно 5 коментара за Закон за изменение и допълнение на Закон за техническите
изисквания към продуктите, 14 коментара за Закон за изменение и допълнение на Закон за
автомобилния превоз и 3 коментара за проекта на Постановление за изменение и
доопълнение на Наредбата за специалното ползване на пътищата На Портала за
обществени консултации на МС резултатите са следните: получени 3 коментара за Закон
за изменение и допълнение на Закон за техническите изисквания към продуктите, 54
коментара за Закон за изменение и допълнение на Закон за автомобилния превоз и 3
коментара на проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредба за
специално ползване на пътищата.
Приносите на www.strategy.bg са получени след публикуването на информацията за
организираните по проекта пилотни обществени консултации. Налице е и припокриване на
на участниците в официалните консултации на Портала на МС и тези организирани по
проекта, което разбира се не е пълно. От това може да се направи извода, че постигнатите
резултати до голяма степен се дължат на провежданите съпътстващи пилотни консултации
на www.komentator.bg, протекли при тестване на предложенията и механизмите за
проактивно ангажиране на бизнеса в процеса на вземане на решения, разработени по
проекта.
Втората

важна

констатация

е

високата

степен

на

удовлетвореност

на

заинтересованите страни от прилагането на механизмите, разработени по проекта, както
самите те го отбелязват в получената обратна връзка в анкетното проучване, обобщените
резултати, от което бяха представени по-горе. Прилагането на този нов модел за
проактивно ангажиране на бизнеса в процесите по вземане на решения относно
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пулбичните политики и при създаването на нормативни актове, отразява наличието на
готовност за по-голяма ангажираност и организация за участие в тези процеси от страна на
заинтересованите страни, в частност МСП. Това води след себе си извода за
необходимостта от по-добро взаимодействие между държавната администраиция и
заинтересованите страни при формулирането на политиките и мерките по правно
регулиране.

2. Изводи
Разработените по проекта предложенията за проактивно ангажиране на бизнеса в
процеса на вземане на решения съдейства за успешната защита на интересите на
заинтересованите страни, бизнеса и в частност МСП като насърчава вземането на добре
информирани нормативни решения. Те в еднаква степен подпомагат и дейността на
администрацията, в частност тази, която отговаря за формулирането на политики и
вземането на решения по регулиране, като ги доближава оптимално до нуждите и
интересите на адресатите на тези политики и решения. По този начин се постига
постоянно и последователно взаимодействие между държавната администрация и
заинтересованите страни, което е гарант за по-високото качество на приеманите
властнически актове и оттам за по-висока ефективност на тяхното изпълнение, спазване и
прилагане.
Новият механизъм за проактивно ангажиране на заинтересованите страни в
процесите на вземане на решения допринася за по-голямата осведоменост, достъпност и
ангажираност на заинтересованите страни в провеждането на обществените консултации
при създаването, изменението или допълнение на нормативни актове.
От експерименталното прилагане на предложеният нов механизъм за провеждане на
задължителните обществени консултации, прилагащ приобщаващият подход, съдейки по
получените становища, мнения и препоръки, може да се направи извода за повишаване на
информираността и оттам на загрижеността и готовността за пряко участие на бизнеса и в
частност МСП в процесите по разработване, обсъждане и формулиране на политики и
нормативни актове, които го касаят.

Проект „Мисли първо за малките!“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана
от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
https://www.eufunds.bg/
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Това от своя страна спомага за по-добра защита, по-добро разбиране и реално
споделяне на интересите на бизнеса, в частност МСП, от страна на политикоправещите
администрации и държавата като цяло.

Проект „Мисли първо за малките!“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана
от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
https://www.eufunds.bg/
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