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Споделяни от бизнеса многопосочни 
ползи от ОВ 
 

В широк диалог със заинтересованите страни 
В условията на:  
 Прозрачност 
   Обективност 
     Обоснованост 
 
да бъдат дефинирани, приемани и прилагани  
 
ефективни, пропорционални и устойчиви регулации 



Multiple extraction - BG CASE 
 
 Законопроект за  изменение на Закона за водите 
     /№ 454-01-11 от 05.02.2014/-  
     инициатива на група НП от 42-рото НС 
 
 Множествена експлоатация на едно и също 

находище на минерална вода от различни 
икономически оператори с цел бутилиране – ревизия 
на чл. 47, ал.11 

 
Разгледан и одобрен за първо четене в зала: 
• В 24 часов шоков режим 
• Без консултация с бизнеса  
• Без оценка на въздействието 
• Без становище на икономическата или други 

съотносими парламентарни комисии  



Анонсирана от вносителите цел, 
съпътстваща основна аргументация 
• „Концесионерите далеч не оползотворяват изцяло 

капацитета на находищата и неизползваният ресурс 
остава блокиран именно поради законовото 
изискване водата от едно находище да се 
предоставя с цел бутилиране само на един 
концесионер“ 

• „изкуствено затваряне на пазара“  
 
 „Едно находище – Един бутилировач“  

е принцип въведен след членството в ЕС, който 
осигурява европейското изискване водата от едно 

находище да се предлага на пазара само под едно 
търговско наименование (марка, бранд) 

Той основно защитава интереса на потребителите 



 по-благоприятно и привилегировано положение 
за определени стопански субекти, които 
наготово и без никакви инвестиции ще се 
възползват от наложената вече, от друг 
инвеститор, търговска марка, от разработения 
пазар и създадено потребителско доверие в 
продукта 

VS 
 спиране на инвестициите в сектора, оттегляне на 

сериозния бизнес, цялата индустрия -
дългосрочно обречена на безперспективност 

Практически резултат от приемането 
на предлаганите изменения 



 
• Пазарът е отворен за всички 

съответстващи и официално 
признати в Европа марки 
минерални води (73 стр. списък 
ОВ на ЕС); 
 

• Пазарът е отворен за водите, 
които държавата не е 
предоставила за 
експлоатация; 
 

• Преимуществената част от 
находищата не се  
експлоатират (17:102); 

 
• Наличен е свободен ресурс с 

питейни качества  и няма 
законова пречка той да бъде 
предоставян. 
 

Отливът на инвеститорски 
интерес има друга причина 

 
 

 

Какво показват обективните данни 
 



Какво би показала ОВ 
   Истинските проблеми – остават неадресирани и 

нерешени  
 
 Дори търсеният резултат не може да се постигне с 

предложения подход 
 

Пазарът, а не административните решения 
предопределят степента на усвояване на ресурс 

 
Без устойчиво развитие на сектора, Без доверие на 
потребителя в категорията – и сегашните резултати 

няма да могат да бъдат реализирани. 
 

Обща оценка - негативна 
Бизнесът  - без перспектива за развитие и икономически 

смисъл от съществени дългосрочни инвестиции 



ползи-разходи или декларирани 
очаквания vs реалистичен резултат 

Декларирани „ползи“ Разходи/резултат 
• Повишена усвоямост на 

ресурса; 
 
 

• Повече работни места, 
повече приходи за 
бюджета 
 
 

• Моментно преразпреде-
ление, без ръст дори в 
дългосрочна перспектива 
 

• Ако има изобщо - те ще са 
за сметка на съществуващи. 
Приходите за държавата ще 
намалеят. Не концесионните 
такси, а другите разходи 
(данъци, осигуровки, 
инвестиции) формират 
социално икономическия 
ефект 



Секторът се нуждае от адекватни и 
ефективни законови регулации 

Открити за диалог, ние сме в 
готовност да представим 

предложенията на бизнеса 
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