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3.1. С измененията на Кодекса на труда, в сила от 22.12.2017 г., се въведе изискване участниците
или кандидатите в процедури по Закона за обществените поръчки да представят удостоверение, че
работниците и служителите нямат вземания към тях. В публикувания за обсъждане проект на закон е
предвидено отпадане на изискването да се представя удостоверение за установяване на посоченото
обстоятелството, предвид липсата на компетентен държавен орган, който да го издаде. Вместо това
е предвидено участниците или кандидатите да представят пред комисията декларация за
установяване на обстоятелството. Смятате ли, че с това решение ще се постигне целта на
законовите изменения от 2017 г. – закрила на правата на работниците и служителите? – След като
няма орган, който да удостовери обстоятелствата, че работниците и служителите нямат вземания
към тях, това означава, че няма и кой да провери и въпросната декларация. Както и сегашното
положение, така и промяната няма да доведе до закрила на правата на работниците и служителите.
Възможно е да се намери друго решение, но такъв въпрос на този етап не се поставя.
3.2. Предвид създадената практика от някои възложители по тълкуване на възможността за
предоставяне на гаранция при авансови плащания под формата на застраховка, в публикувания за
обсъждане проект на закон се предлага застраховката да може да обхваща както изпълнението на
договора, така и авансово предоставените средства. Намирате ли това законодателно решение за
удачно? Ако не – поради какви съображения? – Не разбирам защо държавата постоянно се стреми
да регулира взаимоотношенията между договарящите се страни. Оставете ги сами да си се
разберат, какви гаранции ще се искат. Държавата трябва да регулира изискванията само на
публичните институции и в това отношение предложението е приемливо.
3.3. Адекватно ли е въвеждането на мълчаливото съгласие при процедурата по одобряване на
идентификационните знаци на производителите на бутилки по Закона за измерванията? Мълчаливото съгласие е адекватно за почти всички административни процедури, а не само за
идентификационните знаци на производителите на бутилки по Закона за измерванията.
3.4. Съгласни ли се с предложението за служебно вписване на обстоятелствата относно решението
за откриване на производство по несъстоятелност и решението за обявяване в несъстоятелност,
незабавно след вписването на съответното обстоятелство в Търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел? – ДА съгласен съм.

Не съм убеден, че това са всички въпроси, които засягатпроблемите за усъвършенстване на
административното обслужване на бизнес средата. Очаквах много повече въпроси!
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