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Становище
относно: обществена консултация на проект на План за възстановяване и устойчивост на
Република България за периода 2021 – 2024 г.
Уважаеми г-н заместник министър-председател Дончев,
по повод обявената обществена консултация на проект на План за възстановяване и устойчивост на
Република България за периода 2021 – 2024 г. представям на Вашето внимание следните 35
предложения, възражения и коментари:
1. Бих искал да обърна внимание, че в заглавието на документа е неправилно преведено от английски
език. „Recovery and Resilience Facility” се превежда на български език като „Средства за възстановяване
и гъвкавост”. В оригиналът никъде не се говори за устойчивост, което на английски език се изразява с
думата „Sustainability”. Понятията са близки, но не значат едно и също. Моля да съобразите българската
версия с автентичният смисъл на документа и занапред да го посочвате като „План за възстановяване и
гъвкавост”. Не може да бъде оправдание за неправилният превод, че някой български преводач в
Европейската комисия (ЕК) неправилно е превел „Resilience” като „Устойчивост”. Бихте могли, също
така, да информирате съответните преводачи в ЕК, че въведения от тях превод не е правилен. Поради
това, по-долу в настоящото становище съм използвал съкращението „ПВГ”.
2. Известни са големите възможности на българската държавна администрация да харчи предоставени й
средства. Отговорните държавни служители натрупаха завиден опит в това отношение в изминалите
тридесет години. Бяха похарчени стотици милиони лева по проекти и политики, немалка част от тях с
краткотраен ефект. Отделно от това, нормативната уредба в някои секторни политики съзнателно се
поддържа в окаяно състояние, което допуска и насърчава харченето на държавни, общински и
европейски средства да бъде с краткотраен ефект. Съответно, това води до лошо управление; корупция;
търговия с влияние; престъпления по служба; постоянно извършване на текущи ремонти; използване на
нетрайни съставки в материалите в строителството; извършване на обемни и несъществени за реалното
състояние на секторната политика действия.
Ето защо, бих искал да предложа планирането и изпълнението на проектите, които ще бъдат включени в
ПВГ, задължително да се насочи към решаване на съществените проблеми, формирали се по време на
изминалите тридесет години преход към демократично общество, както и на системни нерешени
проблеми на българската държава и общество, останали от 20-ти век. Прочитът на проекта на ПВГ
показва, че, за съжаление, някои такива проблеми вместо да се разрешат и да се търсят възможности за
тяхното преодоляване, ще бъдат допълнително „бетонирани” с предлагани проекти, което ще доведе до
по-тежки за разрешаване последици.
3. За да не се получат отрицателни ефекти от изпълнението на проектите по ПВГ, и продължаване и
задълбочаване на сегашните структурни проблеми и недостатъци в секторни политики, средствата не
следва да се насочват към нереформирани секторни политики и към ведомствата, които администрират
тези политики. Също така, за да се избегне изразходването на средствата по текущи конюнктурни теми,
изпълнението на проектите следва да се основава и да съответства на съответен програмен,
стратегически или нормативен документ. Не са малко случаите за изхарчени големи средства с много
краткотраен ефект или за партийно-политически цели.
4. ПВГ смело предвижда да се вложат крупни суми в начинания за приложение или свързани с нови
технологии, като например безжични комуникации от пето поколение (5G), изкуствен интелект, нови
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строителни материали и технологии в сградите и в населените места, нови ваксини. Задължително при
тези и при други подобни случаи на нови технологии, процеси и продукти, е необходимо да се приложи
принципа за предпазливост, регламентиран в европейското законодателство, както и да се заеме
изчаквателна позиция по отношение тяхното бързо приложение в нашата страна. През изминалите
десетилетия на 20-ти век съществуват твърде много случаи със стоки и технологии, за които няколко
години по-късно или няколко десетилетия по-късно се е потвърждавало, че съображения и тревогите,
които ги съпътстват още от появата им на пазара, са били основателни. Примерите са историите на
въвеждането на някои домакински електроуреди, строителни материали, и много други. Впоследствие,
след използването или приложението на такива продукти се оказва, че има твърде много лица с
увредено здраве, органи или са претърпени злополуки. Конкретно, безжичните комуникации от пето
поколение и изкуствения интелект създават реална опасност жители на страната, при определени
условия, да бъдат ощетени, да пострадат или да бъдат поставени под недемократичен и нежелан
контрол (високотехнологична диктатура). Има и много основателни информации, че безжичните
комуникации от пето поколение непоправимо увреждат биоразнообразието и околната среда. В
допълнение, прилагането на тези спорни технологии в нашата страна задължително трябва да се
основава на нормативен акт – закон, а контрола по приложението им трябва да бъде възложен на
ведомства, състоящи се от държавни служители, от представители на гражданското общество и от
независими експерти. Контролирането на тези технологии единствено от държавни служители, по
дефиниция не може да бъде считано за обективно, адекватно и демократично.
5. Бих искал да предложа при превод на понятията от европейското законодателство и актуалните теми
от европейския дневен ред, както и по отношение на ПВГ, да се използват обичайните думи и изрази на
български език, а не да се въвеждат английските думи в употреба в българския език. Лицата, владеещи
чужд език знаят, че всяка чужда дума може да се преведе на български език чрез съответна дума или
израз. Отрицателни примери са въведените думи кохезия, конвергентност, иновация, мониторинг и
много други. След тридесет години преход, бих искал да предложа да се приеме национално
законодателство за урегулиране на тези проблеми и въпроси, както и съответни промени в Закона за
нормативните актове (ЗНА), указа за неговото приложение, и Устройствения правилник на
Администрацията на Министерския съвет. В ЗНА и в указа за приложението му има изискване да се
използва традиционният български език в нормативните документи. Но явно разпоредбата не се спазва
от всички държавни служители. По отношение съставянето на официални документи, към момента
няма регламентация.
6. След завършване на обществената консултация, ще очаквам да публикувате справката за отразяване
на постъпилите становища, предложения и коментари, и позицията на Администрацията на
Министерския съвет по всяко едно от тях. Това ще позволи да се създаде прозрачност в процеса на
създаване и приемане на ПВГ.
По Стълб 1: Иновативна България.
Нямам предложения по този стълб. Сред предложенията по останалите три стълба има такива, които в
по-голяма или в по-малка степен засягат нововъведения.
По Стълб 2: Зелена България.
7. Предложение: Изграждане на трети етап на пречистване на отпадъчните води в пречиствателните
станции за третиране на отпадъчни води (ПСОВ) в страната.
Кратко описание: Почти всички от изградените през последните петнадесет години приблизително
около 100 ПСОВ са проектирани само с двуетапно пречистване (физическо и химическо). Актуалните
изисквания на европейското законодателство, грижата за околната среда и кръговата икономика,
налагат тези ПСОВ да бъдат модернизирани чрез изграждане на трети етап на пречистване
(биологично).
Изпълнители на проектите: общини, общински предприятия, общински търговски дружества, ВиК
оператори, частни търговски дружества.
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8. Предложение: Изграждане на нови пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ),
функциониращи с три етапа на пречистване (физическо, химическо, биологическо) в населени места от
1 000 еквивалентни жители до 10 000 еквивалентни жители в страната или изграждане на
тръбопровод за включване на тези населени места към вече изградени ПСОВ, които обслужват съседни
населени места.
Кратко описание: В над 98% от над 5000-те села в нашата страна няма изградена и функционираща
канализация. Такъв проект съответства в пълна степен на изискването на европейското законодателство
(където е посочено, че изискването е валидно за населени места с над 2 000 еквивалентни жители).
Понастоящем, отпадъчните води на тези села се заустват в дерета, рекички и септични ями. Така
замърсяват и подземните водни тела, с което се намаляват техните качества и се създават предпоставки
за разпространение на зарази. Проблемът е структурен и досега не са изпълнявани масирани действия за
неговото разрешаване.
Изпълнители на проектите: общини, общински предприятия, общински търговски дружества, ВиК
оператори, частни търговски дружества.
9. Предложение: Намаляване замърсяването на въздуха в населените места чрез замяна на печките на
дърва и въглища, собственост на жителите, които получават социални помощи за отопление.
Кратко описание: Проблемът със замърсяването на въздуха в нашата страна е структурен и
дългогодишен. За неговото решаване е необходимо целенасочено политическо внимание и средства.
Няколко наказателни процедури за нарушение на европейското законодателство заради равнището на
замърсяване на въздуха бяха започнати от Европейската комисия срещу България. Понастоящем
социалната помощ за отопление с дърва и въглища получават между 50 000 и 100 000 лица. С малката
инвестиция от 70 лева за всяко такова домакинство би могло да се заменят съществуващите печки,
използващи дърва и/или въглища с нови електрически подови конвекторни печки и със самостоятелни
електрически котлони. Съответно, предоставянето на социална помощ за отопление с дърва и въглища
следва да отпадне. Подпомагането следва да се насочи към другите възможни за използване енергийни
ресурси. Българската енергийна система притежава достатъчен капацитет, който й позволява да
отговори на потребностите на тези нови клиенти. Същевременно, всяка година български гори биват
унищожавани от крупните количества дървесина, която се сече от тях за отопление на домакинствата на
социално слабите лица.
Изпълнители на проекта: Министерство на труда и социалната политика и Министерство на околната
среда и водите.
10. Предложение: Монтиране на филтри на комините на административни, образователни, социални и
други ведомства.
Кратко описание: Проблемът със замърсяването на въздуха в нашата страна е структурен и
дългогодишен. За неговото решаване е необходимо целенасочени политическо внимание и средства.
Няколко наказателни процедури за нарушение на европейското законодателство заради равнището на
замърсяване на въздуха бяха започнати от Европейската комисия срещу България. Монтирането на
филтри на комините е реалистичен подход за намаляване на емисиите на твърди прахови частици във
въздуха. Прилагането на проекта върху ведомствени сгради е многократно по-реалистично, изгодно и
постижимо, както и с многократно по-висок сумарен резултат, отколкото монтирането на филтри на
комините на частни жилища. Понастоящем пет общини (Столична, Бургас, Велико Търново и др.)
успешно реализират такъв експериментален проект с европейско финансиране, насочен както към
сградите на общински ведомства, така и към тези на физически лица.
Изпълнители на проекта: общини, общински ведомства, общински и държавни училища, общински и
държавни социални институции, неправителствени организации, и др.
11. Предложение: Изготвяне на заповеди за обявяване на над 200 защитени зони от екологична мрежа
„Натура 2000”.
Кратко описание: Известно е, че Министерството на околната среда и водите вече, в различните случаи,
от 7 г. до 13 г. се бави да изготви и да обнародва заповедите за обявяване на над 200 защитени зони, в
това число на морските защитени зони в Черно море, от мрежата „Натура 2000”. Причина за забавянето
е многогодишното нежелание на Министерството да предостави необходимата законова защита за тези
площи. Неизпълнението на европейските и националните разпоредби доведе до започване на
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наказателна процедура на Европейската комисия срещу България. А самите природни местообитания по
места биват усвоявани за икономически цели: строителство, земеделие, градоустройство, и др.
Изпълнител на проекта: Министерство на околната среда и водите.
12. Предложение: Изготвяне на планове за управление на защитени зони от екологична мрежа „Натура
2000”, планове за управление на защитени територии, и планове за управление на защитени видове.
Кратко описание: В следствие на слаб професионализъм и неадекватни политически решения в
продължение на 13 години, понастоящем законовите задължения за изготвяне на тези планове в
огромен брой случаи стоят неизпълнени. В тези документи се планира изпълнението на дейности за
опазване и възстановяване на местообитания и на популации на защитени видове (гъби, растения,
животни), докато те достигнат благоприятен природозащитен статут. През годините са изготвени много
малък брой от необходимите планове, като междувременно за немалка част от тях срока за приложение
им е изтекъл, а нов план не е бил разработван. Липсващите планове са за около 350 защитени зони от
мрежата „Натура”, за няколко стотин защитени територии, и за няколко стотин защитени видове.
Изпълнители на проектите: Министерство на околната среда и водите, Изпълнителна агенция „Околна
среда”, дирекции на национални и природни паркове, научни институти, университети, общини,
неправителствени организации.
13. Предложение: Интегриране на концепцията за екосистемни услуги във всички секторни политики на
правителството на България.
Кратко описание: Концепцията представлява нов подход за съобразено с опазването на околната среда
развитие на секторните политики. Европейската комисия предстои да публикува документи по темата.
Изпълнители на проектите: Министерски съвет и Министерството на околната среда и водите.
14. Предложение: Изграждане на съоръжения за компостиране на зелена растителна маса и
биоотпадъци.
Кратко описание: Зелената растителна маса и биоотпадъците могат да се оползотворяват на 100%. Но за
целта е необходимо да се обособят съответни площадки. Изпълнението на такива проекти би могло да
бъде една от мерките за преход към кръгова икономика.
Изпълнители на проектите: общини, общински структури, общински предприятия, общински търговски
дружества, частни търговски дружества.
15. Предложение: Изграждане на съоръжения за рециклиране на строителни отпадъци.
Кратко описание: Голяма част от строителните отпадъци имат потенциал да бъдат рециклирани, за да
могат да бъдат използвани повторно в строителството на сгради, съоръжения и за благоустройствени
цели. Изпълнението на такива проекти би могло да бъде една от мерките за преход към кръгова
икономика.
Изпълнители на проектите: общини, общински структури, общински предприятия, общински търговски
дружества, частни търговски дружества.
16.Предложение: Насърчаване на българските производители да проектират и изготвят своите стоки по
схеми, съобразени с кръговата икономика.
Кратко описание: Все още огромното количество нови български стоки, уреди и машини не са
пригодени да бъдат пригодни за бъдещото им излизане от употреба и за разглобяване по видове
материали и суровини, от които те се състоят. Това прави бъдещото им рециклиране трудно или в някои
случаи – невъзможно. При излизането им от употреба или при депонирането им, те биха могли да се
оползотворят в пълна степен, ако конструкцията и сглобката им позволява. Правила, сходни с тези в
„Директива 2009/125/ЕО за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към
продукти, свързани с енергопотреблението” би следвало да се приложат в нашата страна и към други
продуктови групи стоки.
Изпълнители на проектите: Министерство на икономиката, Министерство на околната среда и водите,
търговски дружества.
17. Предложение: Разширяване на мрежата за събиране и преработване на отпадъци от опаковки.
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Кратко описание: Цветните контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки в населените
места в страна са крайно недостатъчни като количество. Площадките им са разположени отдалечено
през няколко пресечки, което не насърчава жителите за разделно събиране и депониране. Много са тези
жители, които не желаят да отидат до цветен контейнер, разположен на 200-300 метра от жилището им,
поради което изхвърлят отпадъци, годни за рециклиране, в контейнерите за смесен битов отпадък.
Твърде чести са случаите, когато тези контейнери са препълнени и необслужвани дълго време, което
принуждава жителите да депонират разделно събраните си отпадъци от опаковки в контейнерите за
смесен отпадък. Необходимо е да се повишат техническите възможности на организациите за
оползотворяване на отпадъците от опаковки чрез закупуване и разполагане на четирикратно повече
цветни контейнери в градовете и селата на България. Необходимо е да се закупят допълнителни
превозни средства и машини за обслужването на допълнителните контейнерите и за преработването на
суровините. Също така, следва да се има предвид, че в момента в много голяма част от селата в страната
няма цветни контейнери за отпадъци от опаковки.
Изпълнителни на проектите: организации за оползотворяване на отпадъци от опаковки, общински
предприятия, общински търговски дружества, частни търговски дружества.
18. Предложение: Подобряване устройственото планиране на територията на населените места в
страната.
Кратко описание: Немалка част от площта, в рамките на регулационните граници на населените места
(градове и села) в страната, която е общинска, държавна или частна собственост, стои нестопанисвана,
неизползвана и незастроена. Например, в регулационните граници на град София, свободните площи са
няколко квадратни километра. Подобно е положението, в относителен дял, в почти всички населени
места в страната. Същевременно, населените места продължават да се разширяват екстензивно, т.е.
навън, като обхващат горски площи и земеделски земи. Това е неправилно, представлява загуба на
природни ресурси, не е екологичен подход, и не е добро управление на територията. Ето защо, е
необходимо да се спре разрастването на населените места, докато не бъдат оползотворени
съществуващите огромни свободни площи в рамките на техните регулационни граници. Подобна мярка
може да се реализира чрез промяна в Закона за устройството на територията и би била едно от
решенията към зеления преход.
Изпълнител на проекта: Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
19. Предложение: Разширяване на мрежата от ракетни площадки за борба с градушките.
Кратко описание: Отглеждането на селскостопански култури заема големи площи от територията на
страната. Всяка година част от тях биват повредени или унищожени от градушки. От около 50 г. в
нашата страна се разгръща система за борба с това негативно атмосферно явление. Към момента
немалко административни области са напълно или частично извън обхвата на ракетните площадки за
борба с градушките. Бих искал да предложа да се изградят такива площадки на нови места, така че
цялата територия на страната да бъде защитена (https://www.weathermod-bg.eu/pages/struktura_bg.php).
Изпълнител на проекта: Изпълнителна агенция „Борба с градушките”.
По Стълб 3: Свързана България.
20. Предложение: Укрепване на ведомствата за граничен контрол и за приложение на шенгенското
законодателство в граничната зона.
Кратко описание: Необходими са допълнителни действия за повишаване на капацитета на граничните
ведомства и техните местни поделения по отношение на техническо оборудване и свързаност,
материална среда, обучения и др. Необходимо е и последните два Гранично контролни пропускателни
пункта по българо-румънската граница (ГКПП Кайнарджа, България-Липница, Румъния и ГКПП
Крушари, България-Добромир, Румъния) да преминат към денонощен режим на работа (сега са от 8:00
ч. до 20:00 ч., а всички останали работят денонощно), както и да се създадат възможности там за
обработване на големи товарни камиони.
Изпълнители на проекта: Главна дирекция „Гранична полиция” към Министерство на вътрешните
работи, Агенция „Митници”, Агенция „Пътна инфраструктура”, и др.
21. Предложение: Изграждане на 12 нови ГКПП със съседни страни.
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Кратко описание: Правителството на България е посочило в Концепция, която е приело през 2005 г., че
планира да се изградят следните нови ГКПП:
- със Сърбия: ГКПП Салаш – Ново корито, ГКПП Банкя – Петачинци, ГКПП Трекляно – Босилеград;
- със Северна Македония: ГКПП Симитли – Пехчево, ГКПП Струмяни – Берово, ГКПП Черната скала;
- с Гърция: ГКПП Горна Арда – Паранести (също известно като Смолян – Драма), ГКПП Рудозем –
Ксанти, ГКПП Аврен – Митриски (също известно като Крумовград – Комотини);
- с Турция: ГКПП Странджа – Малкочлар, ГКПП Белеврен – Ахлатлъ, ГКПП Резово.
За 15 г. напредъкът по изпълнение на Концепцията е много малък. С оглед засилване на
сътрудничеството със съседните държави и следвало целенасочено да се отдели внимание и средства за
изграждането на тези ГКПП. Предложение съответства на подприоритет „Подобрение на системите за
граничен контрол” от приоритет „Свързана Европа”, както и на подприоритет „Подобрена безопасност”
от приоритет „Европа – по-близо до гражданите” от Стратегията на ЕС за Дунавския регион.
Изпълнители на проекта: Главна дирекция „Гранична полиция” към Министерство на вътрешните
работи, Агенция „Митници”, Агенция „Пътна инфраструктура”, и др.
22. Предложение: Изследване на възможностите и ползите от сключване на две двустранни
споразумения за работа в граничната зона – едно между България и Сърбия, и второ – между България и
Северна Македония.
Кратко описание: Този вид споразумения са регламентирани в чл. 13 от „Регламент (ЕО) 1931/2006 г. за
определяне на правилата за местния граничен трафик на външните сухопътни граници на държавитечленки и за изменение на разпоредбите на Шенгенската конвенция”. Те позволяват на местните жители,
живущи в населените до 30 км или до 50 км, от всяка от двете страни на общата граница, да се
придвижват свободно до 30 км или до 50 км на територията на другата страна, с еднократно разрешение
за многократни посещения за срок до 5 години. Въпреки че, гражданите на България, от една стана, и на
Сърбия и Северна Македония, от друга страна, от няколко години вече се ползват от безвизово
пътуване на територията на другата страна в рамките на до 90 дни на всеки 180 дни, следва да се
отбележи, че споразумението за местен граничен трафик предлага по-благоприятен режим на
посещение спрямо сега действащите правила. Към момента, България няма подписано такова
споразумение със съседна страна. А например, Румъния, има подписани и влезли в сила такива
споразумения със своите съседни страни Молдова и Украйна. Повече информация е налична на адреси:
- Регламент (ЕО) 1931/2006 – https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2006/1931/oj
- Списък на двустранните споразумения в съответствие с Регламента – https://ec.europa.eu/homeaffairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/policies/borders-andvisas/schengen/docs/notifications_under_article_19_en.pdf
Изпълнител на проекта: Главна дирекция „Гранична полиция” към Министерство на вътрешните
работи.
23. Предложение: Удълбочаване (драгиране) на плитчините в коритото на река Дунав (в районите на
Никопол-Турну Мъгуреле, Белене-Чоара, Свищов-Зимнич, остров Вардим, Русе-Гюргево, и редица
други места).
Кратко описание: Корабоплавателният път по река Дунав всяка година се прекъсва през пролетните и
летните месеци за около два месеца, поради спадане на водното равнище. Формират се опашки от
чакащи да преминат плавателни съдове. Проблемът е структурен и съществен. В допълнение,
изпълнението на този проект съответства и на подприоритет „Подобряване на водния път и
пристанищната инфраструктура” на приоритет „Свързана Европа”, както и на подприоритет
„Усъвършенстване на регионалната свързаност” от приоритет „Зелена Европа”, от Стратегията на ЕС за
Дунавския регион.
Изпълнител на проекта: Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”.
24. Предложение: Реконструкция и модернизация на българските пристанища по река Дунав.
Кратко описание: В повечето български пристанища по река Дунав от десетилетия не са правени
инвестиции, които качествено да повишат техническия им капацитет. Понастоящем, повечето от тях не
могат да приемат за обработване шлепове и кораби с международни товарни контейнери. Проблемът се
дължи, на първо място, на липсата на кулокранове, които да ги разтоварват и да ги товарят на шлеповеконтейнеровози и кораби-контейнеровози. Контейнерите обикновено са с дължина от около 10 метра до
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около 20 метра. На второ място, проблемът се дължи на липсата на обособени площадки на
пристанищата за поставяне на тези контейнери. Повишаването на техническият капацитет на
българските дунавски пристанища ще позволи част от международния превоз на товари от Далечния и
Близкия Изток към Централна и Западна Европа да се пренасочи и да минава през тях. Така ще се
засилят транспортните връзки по цялото протежение на река Дунав и ще се развие местната икономика.
Речният транспорт е сред най-евтините, и е предпочитан в Централна Европа, но неговото използване в
нашата страна е относително ниско, като тенденцията от години е към намаление на количеството на
товарите. В допълнение, изпълнението на такъв проект съответства на подприоритет „Подобряване на
водния път и пристанищната инфраструктура” на приоритет „Свързана Европа”, както и на
подприоритет „Усъвършенстване на регионалната свързаност” от приоритет „Зелена Европа” от
Стратегията на ЕС за Дунавския регион.
Изпълнители на проектите: Собственици или фирми-концесионери на българските пристанища по река
Дунав.
25. Предложение: Изследване на възможностите и ползите от сътрудничество между България,
Румъния, други държави-членки на ЕС и държавите от Черноморския регион при разработване и
приложение на макрорегионална „Стратегия на ЕС за Черноморския регион”.
Кратко описание: Изготвянето на тази Стратегия е обсъждано многократно и отбелязвано в
политически решения и документи на Европейския парламент и на Европейската комисия в
продължение на около 10 години. Към момента все още няма цялостна и ясно изразена позиция сред
местните заинтересовани лица и сред институциите в България, Румъния и другите Черноморски
държави. Поради това, не се предприема нищо съществено по темата и продължават да се пропускат
големите политически, икономически, социални и екологични ползи от разработването и приложението
на такъв стратегически документ. В Черноморският басейн вече три програмни периода (21 години)
функционира програма на ЕС за финансиране на проекти на мести лица. Тя показа, че съществуват
множество възможности за сътрудничество и за развитие. Програмата създаде необходимата основа за
сътрудничество, което би следвало да се надгради и допълни с макрорегионална стратегия.
Европейската комисия, държавите-членки и трети страни са разработили и от години успешно прилагат
четири други макрорегионални стратегии, включително за Дунавския регион.
Изпълнители на проекта: Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство
на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
26. Предложение: Изследване на възможностите и ползите от сключване на споразумения за трудова
миграция, изготвени съгласно европейското законодателство между България и страните от Западните
Балкани.
Кратко описание: Такъв проект съответства на приоритет „Социална Европа” от Стратегията на ЕС за
Дунавския регион. Понастоящем България има влезли в сила такива споразумения с Армения, Грузия,
Молдова и Израел. Европейските правила са транспонирани в съответни национални разпоредби. За
България това са чл. 60 до чл. 62, включително, в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.
Тези нови споразумения ще насърчат взаимните трудовите, деловите и социалните контакти между
българския народ и народите на държавите от Западните Балкани, и ще ги насърчи по пътя им към
членство в Европейския съюз. Повече информация е налична на адреси:
- актуална редакция на споменатия Закон – https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136803084
действащите
двустранни
споразумения
за
трудова
миграция
на
България
–
https://mlsp.government.bg/spogodbi-za-zaetost
Изпълнител на проекта: Министерство на труда и социалната политика.
27. Предложение: Законодателно и техническо разрешаване домакинства, микро-, малки и средни
предприятия, и земеделски стопанства, които имат инсталирани мощности за производство на
електричество и излишно електричество, да могат да го предоставят безплатно или да го продават на
местен електроенергиен оператор.
Кратко описание: Изпълнението на проекта ще доведе: до повишаване на ефективността на енергийната
система на национално равнище; до понижаване цената на електричество за крайни клиенти; до
избягване генерирането на въглеродни емисии; до избягване изграждането на нови електроенергийни
инсталации и централи, които увреждат природната среда. Необходимо е да се демократизират
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процесите на най-ниско местно равнище в енергийното производство, като ще доведе до ползи на
местно и на национално равнище.
Изпълнител на проекта: Министерство на енергетиката.
28. Предложение: Повишаване статутът на Летище – Пловдив до „Международно летище” и отдаването
му на концесия на летищен оператор с технически капацитет да го развива.
Кратко описание: Възможностите да се използва Летище – Пловдив от години не се използват.
Летището забележимо отсъства от националната и европейската карта на авиопревозите на пътници и
товари. Членството в ЕС създаде условия в съответствие с правилата за „Единно европейско небе”, помалките летища да приемат и обслужват част от националния трафик, включително полети между
региони на държавите-членки на ЕС и полети на нискобюджетни авиокомпании. Летището се нуждае от
инвестиции и подобрения, каквито само частен оператор с технически капацитет може да му
предостави.
Изпълнител на проекта: Летище – Пловдив или фирма-концесионер.
29. Предложение: Отдаване на концесия на Международно летище – Горна Оряховица на летищен
оператор с технически капацитет да го развива.
Кратко описание: Международно летище – Горна Оряховица има значителни възможности и капацитет
за развитие. Членството в ЕС създаде условия в съответствие с правилата за „Единно европейско небе”,
по-малките летища да приемат и обслужват част от националния трафик, включително полети между
региони на държавните-членки на ЕС и полети на нискобюджетни авиокомпании. Летището се нуждае
от инвестиции и подобрения, каквито само частен оператор с технически капацитет може да му
предостави.
Изпълнител на проекта: Собственик или фирма-концесионер на Международно летище – Горна
Оряховица.
30. Предложение: Приемане на изменения в Наредбата, регламентираща минималните гаранционни
срокове при ново строителство и при текущи ремонти, в частта й относно магистрали, пътища и улици.
Кратко описание: Вече много години българското общество е свидетел на масови проблеми с
некачествено или нетрайно извършване на строително-ремонтни работи при ново строителство и при
текущ ремонт на държавни и общински пътища. Част от проблема се корени в Наредбата, която
регламентира тази правна материя: „Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в
Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти”. В чл. 20, ал. 4 от нея е посочено: „Минималните гаранционни
срокове на изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти са:
т. 9. за автомагистрали и скоростни пътища - 7 години; за републикански пътища от I и II клас - 5
години; за републикански пътища III клас - 4 години; при основен ремонт и реконструкция на всички
пътища от републиканската пътна мрежа - 3 години; за останалите пътища и улиците - 3 години; при
основен ремонт и реконструкция - 2 години;
т. 10. за съоръжения за автомагистрали, пътища и улици - 12 години; при основен ремонт и
реконструкция - 6 години;”.
Това са крайно недостатъчни и неадекватни гаранционни срокове. За 13 години членство в ЕС, и 7
години подготовка за членство в ЕС, в пътно-строителният сектор се изляха няколко милиарда лева.
Настоящите размери на продължителността на минималните гаранционни срокове, определени в
Наредбата, обслужват единствено частните пътно-строителни фирми. Тази наредба по принцип трябва
да бъде силен механизъм върху икономическите дейности в сектора на строителството, но в настоящата
си редакция тя съзнателно неефективно регламентира минималните гаранционни срокове за
строително-ремонтни дейности по пътната мрежа. Вследствие на което се облагодетелстват
собствениците на тези фирми. След множеството примери и призиви за значително удължаване на
минималните гаранционни срокове, такова беше извършено през 2019 г., като те бяха удължени с една,
две или три години. Но продължават да бъдат неадекватно ниски. Това е отличен пример как
съответната централна държавна администрация със съзнателни действия облагодетелства частни
фирми и причинява неефективно изразходване на огромно количество европейски и национални
бюджетни средства. А това вече се квалифицира като престъпление по служба, търговия с влияние,
корупция, престъпен сговор и формиране на организирана престъпна група. От своя страна, пътно8

строителните фирми използват много добре подбрани съставки при изграждане и ремонт на пътища,
така че материята да се разпада след няколко години, да се появяват дупки в настилката, и да възниква
нова потребност от извършване на строително-ремонтни дейности. Ясно свидетелство за съществуващи
масови корупционни практики в отрасъла в страната са крайно ниските минимални гаранционни
срокове: при третокласните пътища, които са държавна собственост; при четвъртокласните пътища и
при улиците в населените места, които са общинска собственост. Това е недопустимо и е форма на
измама, но досега централната държавна администрация не желае да прекрати тези практики. За
съжаление, по такъв начин се промени, т.е. изроди, правенето на бизнес в съвременна България.
Известно е, че част от организираната престъпност от 90-те години на 20-ти век в нашата страна, покрай
членството в ЕС се пренасочи към пътно-строителния сектор. Не е укорима и не е недопустима такава
смяна на професионалната дейност, но е укоримо, недопустимо и незаконно, услугите и
облагодетелстванията, които взаимно си оказват те и висши държавни чиновници, за да се поддържат
ниски минималните гаранционни срокове и ниски стандартите за качество на използваните материали.
Може да си припомним, също така, че все още има немалко места в нашата страна, където могат да се
видят запазени римски пътища. Явно навремето не са ги строяли с цел да изразходват приготвени за
харчене държавни средства, а с цел полезност и дълготрайност. Можем да си припомним, също така,
как са стояли българските строители през епохата на Възраждането. Ето защо, е належащо и оправдано
минималните гаранционни срокове за ново строителство и за ремонти на пътната мрежа, посочени в т. 9
и т. 10 на Наредба № 2, да се увеличат три пъти спрямо сегашните стойности, както и значително да се
повишат изискванията за качество на използваните материали при пътно-строителни дейности.
Изпълнител на проекта: Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
По Стълб 4: Справедлива България.
31. Предложение: Интеграция на информационно-административните системи в сферата на
правосъдието и вътрешните работи.
Кратко описание: Понастоящем в нашата страна съществуват три отделни информационноадминистративни електронни системи, които частично или изцяло са фокусирани върху правосъдието:
Портал
за
електронни
административни
услуги
на
МВР
–
https://euslugi.mvr.bg/ESP.Web.Portal/Home/Index
- Електронен портал на Прокуратурата – https://e-services.prb.bg/epob-ui/#/services
- Единен портал за електронно правосъдие – https://portal.justice.bg
Трите информационни портала не са свързани, не се допълват, и предлагат много малък брой
електронни административни услуги и електронни справочни услуги, което не е улеснение за
физическите и юридическите лица. Същевременно, очевидно се планира в следващите години те да
бъдат доразработени с много по-големи функционалности. Това означава, че вместо да се разработи
една обща информационна-административна система, ще се разработят три такива, и вместо по
разработката да работи един екип държавни служители, ще работят три екипа. Това означава, също
така, че и необходимото финансиране ще бъде около три пъти по-голямо. Следователно, такъв подход
на работа не може да се нарече добро управление, а ново възпроизвеждане на порочните практики от
миналите десетилетия. Трите информационно-административни системи би следвало да са свързани и
да имат пълна взаимна интеграция. Би следвало тези ведомства да използват вече разработените
информационни системи на държавната администрация като например „Системата за сигурно
електронно връчване” (http://edelivery.egov.bg), „Портал за електронни плащания” (https://pay.egov.bg), и
други, вместо да разработват собствени нови функционалности.
Изпълнители на проекта: Министерство на правосъдието, Министерство на вътрешните работи,
Прокуратура на Република България.
32. Предложение: Предоставяне на сертификати за личен цифров електронен подпис на лица от
необлагодетелствани социални групи.
Кратко описание: След като държавната администрация предлага масово въвеждане на електронно
правосъдие, електронно управление и електронни административни услуги, би следвало да се има
предвид, че значителна част от българските физически и юридически лица все още не притежават
сертификат за личен цифров електронен подпис, т.е. не са закупили такъв. Най-вече поради финансови
причини. Държавно ведомство би могло да реализира проект за закупуване на сертификати за личен
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електронен подпис и предоставянето им безплатно на определени категории физически лица в страната,
които са в необлагодетелствано положение – безработни лица, социално слаби лица, лица с увреждания,
лица на предпенсионна и на пенсионна възраст, и др. Предоставянето на сертификат за личен цифров
електронен подпис на тези лица би могло да бъде безплатно за първата година. А за следващите години
разходът следва да се заплаща от съответния притежател на сертификата. Би било уместно сертификати
за лични електронни подписи да бъдат предоставени на намалена цена и на лица, които са потенциални
активни потребители на услугите на държавната администрация като: млади хора до 29 г., лица в
трудоспособна възраст, и др. Предимството на закупуването на много голям брой сертификати за
цифров електронен подпис чрез обществена поръчка се изразява в значителното намаляване на цената
за един брой, и в рязкото нарастване на клиентите на няколкото удостоверителни дружества, като
същевременно ще се прояви умножителен ефект от изразходваните средства. Това ще доведе до
развитие на информационното общество и информационните технологии в нашата страна.
Изпълнители на проекта: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията,
Държавна агенция „Електронно управление”, фирми-доставчици на сертификати за лични електронни
подписи.
33. Предложение: Демократизиране и подобряване качеството на нормативните актове в България.
Кратко описание: След масовото навлизане на цифровите технологии и с цел постигане на заявеното
желание за развитие на правовата държава, която се състои от правно грамотни жители, е необходимо
частично да се промени начина на съставяне на закони и подзаконови нормативни актове. Настоящата
ситуация в това отношение може да се счита за структурен проблем. Промяната се изразява в това да
отпаднат недопустимите чиновнически практики на законодателни еквилибристики и законодателно
жонглиране, които правят текстовете практически невъзможни за разбиране – т.е. това са
многократните позовавания в рамките на изречението или в рамките на документа, сочещи към
разпоредби на същия или на други нормативни актове. Ето един илюстриращ пример с разпоредбите на
чл. 12, ал. 2 от действащата „Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието
върху околната среда”:
„т. 7. в случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9 - документите по чл. 112, ал. 3, т. 1 - 3 от ЗООС;
т. 8. в случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9 по реда на чл. 10, ал. 9 - допълнено заявление с обхват и съдържание
по приложение № 1 от наредбата по чл. 119 от ЗООС.”
В посочената Наредба, разпоредбите с подобни позовавания към други места в същия документ и към
други места в други документи са десетки. В посочената разпоредба, в изречението по т. 7 позовавания
са 2 броя, а в изречението по т. 8 са 4 броя. Действащи наредби изготвени по този начин има десетки, а
може би и стотици. От казаното става ясно, че изготвени по такъв начин разпоредби за приложение, не
могат да имат масовост и демократичност. А напротив – възприет е крайно специфичен и
административен изказ, за да бъдат държани настрана всички потенциално заинтересовани лица от
регламентираната правна материя. Подобна практика на работа през 21-ви век в държава-членка на ЕС е
порочна, недопустима и недобросъвестна. Освен това противоречи на чл. 9, ал. 1 от Закона за
нормативните актове (ЗНА) и на указа за приложението му. ЗНА гласи „Разпоредбите на нормативните
актове се формулират на общоупотребимия български език, кратко, точно и ясно.” Посоченият пример
от Наредбата ясно показва, че това не е общоупотребим български език, а по-скоро буквено-цифрови
последователности за отгатване и издирване. Следва да се има предвид, че в огромният брой от
случаите, в регламентите, директивите и документите на институциите на ЕС не могат да се видят
такива отрицателни примери като тези от българските нормативни актове, или поне не са с такава
голяма повторяемост в отделен документ и не представляват толкова разпространена нормативната
практиката. Затова законодателството на ЕС е често пъти по-четивно от българското.
С оглед избягване на описаната отрицателна практика, предлагам да се промени ЗНА, указа за неговото
приложение, и Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрация.
Изпълнител на проекта: Министерство на правосъдието.
34. Предложение: Изследване на възможностите и ползите от регламентиране на процедури за
въвеждане на стимули за жителите на страната при извършване на законосъобразни действия и за
въвеждане на неудобства при извършване на незаконосъобразни действия.
Кратко описание: По сходен начин неотдавна беше предложено да се определят равнищата на вноските
за застраховка „Гражданска отговорност на водач на моторно превозно средство” (система „бонус –
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малус”). Същевременно, в нашата страна все още няма национален механизъм за насърчаване на
гражданската активност. Доброволческите дейности на юридическите лица с нестопанска цел
продължават да не бъдат регламентирани, поради нежелание от страна на Министерството н финансите
и на Министерството на труда и социалната политика. От друга страна, пробационните дейности могат
да имат по-широко приложение. Следва да се изследва евентуалното приложение на внимателно
подбрани стимули и неудобства в множество секторни политики.
Изпълнител на проекта: Министерство на правосъдието, Министерство на икономиката.
35. Предложение: Подкрепа за изработване на кадастър във всички населени места и за цялата
територия на страната.
Кратко описание: Изпълнение на технически и административни дейности за повишаване капацитета на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, за да може да изработи качествено и в краткосрочен
план тези кадастрални документи.
Изпълнител на проекта: Агенция за геодезия, картография и кадастър.
Становището е изготвено от Илиян Пламенов Пътев, живущ на ул. „Тодор Хрулев” № 4, град Свищов
5250, област Велико Търново, телефон: 087/ 928 49 75, електронна поща: i_plamenov@abv.bg.
29 ноември 2020 г.
гр. Свищов

С уважение:
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(подпис)
Илиян Пламенов

