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Според нас срокът на обществената консултация по проекта на нормативен акт следва да е 30 дни,
защото в конкретната хипотеза не е налице изключителен случай. Под "изключителни случаи" по
смисъла на чл. 26, ал. 4, изр. второ от ЗНА следва да се разбират най-вече форсмажорни
обстоятелства като природни бедствия, аварии, война, терористичен акт и други подобни. Не би
следвало като изключителни случаи да се квалифицират субективни възприятия, обществени
нагласи и дори по-обхватни обществени мнения или вълни. Още по-малко индивидуални субективни
доводи на един съставител или на неговото ведомство например за необходимост от спешни
нормативни промени следва да се възприемат като достатъчно обективно обосновани за
съкращаване на срока на консултациите.
Под „изрично посочване на причините” за по-краткия срок на обществените консултации в мотивите,
съответно докладите към законопроектите следва да се разбира, че ЗНА изисква не простото
изреждане на списъка на фактите или факторите, наложили това. От тези съставители следва да се
изисква детайлно описание и позоваване на конкретни обективно обосновани обстоятелства,
накарали ги да считат, че е налице изключителен случай. В това е смисълът на законовото изискване
за „изрично” посочване на причините за по-краткия срок на консултиране.
Посоченият в предварителната ОВ аргумент за намаляване на срока на обществената консултация
на 14 дни е "необходимостта от осигуряване на приложението на Регламента, както и с оглед
разпоредбата на §2 от Закона за допълнение на Гражданския процесуален кодекс (обн., ДВ , бр. 13
от 2017 г.), където е предвидено в срок до 28 февруари 2017 г. Министерският съвет да приеме
необходимите изменения и допълнения в Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите,
събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието
(обн., ДВ, бр. 71 от 1.09.1992 г.) и в Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата
по Гражданския процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 22 от 28.02.2008 г.) с цел въвеждането в
българското законодателство на правна регламентация, която ще способства приложението на
Регламент (ЕС) № 655/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за
създаване на процедура за европейска заповед за запор на банкови сметки с цел улесняване на
трансграничното събиране на вземания по граждански и търговски дела." Според нас единственият
субективен аргумент на администрацията за спешната наложителност от приемането на
нормативния акт представлява най-показателния пример за обективната липса на "изключителност"
на случая.
Бързината като аргумент за приемане на нормативни актове следва да бъде изкоренена и
изхвърлена от българския нормотворчески процес. Поради това считаме, че обществената
консултация във връзка с конкретния проект на нормативен акт следва да се проведе в пълния 30дневен срок, защото в противен случай не би отговаряла на изискванията на ЗНА и приетото ПМС би
било уязвимо при атакуването му в съда.
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