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ЗАКОНИ

Закон за ратифициране на актовете 
на Втория извънреден конгрес на 
Всемирния пощенски съюз

Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по транспорт, 

информационни техноло-
гии и съобщения (воде-
ща); Комисия по бюджет 
и финанси; Комисия по 
правни въпроси

Приет на: 8 май 2019 г.; 
 oбн., ДВ, бр. 41 от 2019 г.

Всемирният пощенски съюз е 
междуправителствена агенция от 
системата на Организацията на обе-
динените нации, специализирана в 
областта на пощенските услуги. В 
неговите рамки взаимоотношенията 
между страните членки се уреждат 
чрез актовете на Съюза. Тези акто-
ве се изменят, допълват и приемат 
от всеки проведен конгрес, който съ-
гласно чл. 14, ал. 1 от Устава е вър-
ховен орган на Всемирния пощенски 
съюз.

Приемането на Законопроекта за 
ратифициране на актовете на Втория 
извънреден конгрес на Всемирния 
пощенски съюз ще доведе до:

– потвърждаване на принадлеж-
ността и участието на Република 
България в единната световна по-
щенска територия, регламентирана 
от актовете на Всемирния пощенски 
съюз;

– създаване на правна основа за 
уреждане на взаимоотношенията 
между Република България и остана-
лите страни – членки на Всемирния 
пощенски съюз, при осъществяване-
то на международните пощенски ус-
луги;
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– осигуряване изпълнението на ан-
гажиментите на Република България, 
свързани с прилагането на актовете 
на Съюза както от страна на органи-
те, осъществяващи държавната поли-
тика и регулирането на пощенските 
услуги, така и от страна на избрания 
пощенския оператор, задължен съ-
гласно чл. 27 от Закона за пощенски-
те услуги да изпълнява актовете на 
Всемирния пощенски съюз, които са 
ратифицирани от Народното събра-
ние на Република България;

– гарантиране на правото на по-
требителите да ползват международ-
ни пощенски услуги от и към всички 
192 страни – членки на Всемирния 
пощенски съюз;

– гарантиране на правото на Репу-
блика България да участва в качест-
вото си на страна членка в цялостна-
та дейност на Всемирния пощенски 
съюз, неговите ръководни органи и 
работните структури към тях.

Закон за ратифициране на Споразу-
мението между Съвета на министрите 
на Босна и Херцеговина и правител-
ствата на другите страни – членки 
на Инициативата за готовност и пре-
венция при бедствия в Югоизточна 
Европа (правителствата на Република 
България, Република Хърватия, Репу-
блика Македония, Черна гора, Репу-
блика Словения, Република Сърбия, 
Република Турция, Република Албания 
и Румъния), относно договореностите 
със страната домакин за Секретари-
ата на Инициативата за готовност 
и превенция при бедствия в Югоиз-
точна Европа, подписано на 4 април 
2018 г. в Анкара, Република Турция

Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по вътрешна 

сигурност и обществен 
ред (водеща); Комисия по 
външна политика

Приет на: 8 май 2019 г.; 
 обн., ДВ, бр. 40 от 2019 г.

Споразумението между страни-
те – членки на Инициативата за го-
товност и превенция при бедствия в 
Югоизточна Европа (DPP1 SEE), е 
подписано на 4 април 2018 г. в Анка-
ра, Република Турция, и с него се ус-
тановява тясно регионално сътрудни-
чество между държавите от региона.

Споразумението има за цел да ре-
гламентира правния статут, привиле-
гиите и имунитетите на Секретари-
ата на Инициативата за готовност и 
превенция при бедствия в Югоизточ-
на Европа (DPPI SEE).

В Споразумението са регламенти-
рани оперативни функции и задълже-
ния на Секретариата на DPPI SEE, 
чието седалище се намира в град Са-
раево, Босна и Херцеговина.

Закон за изменение и допълнение 
на Закона за кадастъра и имотния 
регистър

Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по регионална 

политика, благоустрой-
ство и местна политика 
(водеща); Комисия по 
правни въпроси; Комисия 
по земеделието и храните

Приет на: 8 май 2019 г.;
 обн., ДВ, бр. 41 от 2019 г.

Законът за изменение и допълне-
ние на Закона за кадастъра и им-
отния регистър (ЗКИР) предвижда 
следните по-съществени промени:
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1. С направените изменения и до-
пълнения на чл. 16, ал. 3 и със съз-
даването на нов чл.  55а се урежда 
възможността за лица, придобили 
правоспособност по реда на ЗКИР, 
които са търговци или упражняват 
свободна професия, да подпомагат 
дейността на службите по геодезия, 
картография и регистър, като предос-
тавят на хартиен носител официални-
те документи по чл. 55, ал. 2 от ЗКИР 
– скици на поземлени имоти и сгра-
ди, схеми на самостоятелни обекти и 
удостоверения за наличие или липса 
на данни. Документите се получават 
чрез отдалечен достъп до информа-
ционната система на кадастъра. Пре-
доставените по този ред документи 
имат силата на официален документ, 
издаден от Агенцията по геодезия, 
картография и кадастър (АГКК). 

Административната тежест за по-
требителите на кадастрални услуги, 
независимо дали това са граждани, 
юридически лица (включително мал-
ките и средните предприятия), ведом-
ства, общини и др., няма да се увели-
чи, тъй като с приетите промени не 
се въвеждат нови такси и размерът 
на съществуващите не се увеличава. 
Правоспособните лица по кадастър, 
които подпомагат службите по геоде-
зия, картография и регистър при ад-
министративното обслужване, няма 
да получават възнаграждение за това 
от държавния бюджет.

2. Въвежда се задължение за ли-
цата, придобили правоспособност по 
реда на ЗКИР, да поддържат и да по-
вишават професионалната си квали-
фикация. Правоспособните лица се 
задължават да преминават курсове – 
на всеки 2 години, след годината, в 
която са придобили правоспособност 
или са преминали предишен курс 
(чл. 20, ал. 4).

Курсовете за поддържане и пови-
шаване на квалификацията на пра-
воспособните лица по кадастър се 
провеждат по програма, одобрена от 
АГКК. Курсовете се провеждат от 
университетите, в които се обучават 
студенти по професионално направ-
ление „Архитектура, строителство и 
геодезия“, неправителствените про-
фесионални организации в областта 
на геодезията, картографията и ка-
дастъра и от лица с квалификация и 
опит при провеждане на обучения в 
областта на кадастъра. 

В преходните и заключителните 
разпоредби е предвидена разпоред-
ба, по силата на която двугодишни-
ят срок за преминаване на курс за 
поддържане и повишаване на профе-
сионалната квалификация на лицата, 
придобили правоспособност по реда 
на Закона за кадастъра и имотния 
регистър до влизането в сила на този 
закон, започва да тече от влизането 
в сила на този закон.

3. Извършва се промяна относно 
налагането на санкции на лицата, 
придобили правоспособност по реда 
на ЗКИР, които при изпълнение на 
дейността си са нарушили норматив-
ните изисквания (чл. 21, ал. 1, т. 5) и 
нарушението е повторно.

4. Изменението на чл.  51, ал.  5 
въвежда изискване изработеният от 
правоспособното лице проект за из-
менение на кадастралната карта и 
кадастралните регистри да се пода-
ва в цифров вид по електронен път 
вместо на хартия. 

5. С направеното в чл.  55, ал.  6 
изменение се разширява кръгът от 
органи и лица, които имат право 
да получават скици, схеми и удос-
товерения от АГКК чрез информа-
ционната система на кадастъра, като 
електронните документи могат да се 
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използват за провежданите от тях 
производства. Към кръга от органи и 
лица са добавени съдебните органи и 
заинтересованите лица – собственици 
на недвижими имоти. 

6. Към правомощията на АГКК се 
добавя и осигуряване на координаци-
ята с централните и териториалните 
организации и юридическите лица 
по чл. 32, ал. 1 при осъществяване на 
дейностите по създаване на специа-
лизираните карти и регистри.

7. Към правата на правоспособ-
ните лица се включват дейности, 
които те извършват по възлагане от 
собствениците на имоти, а именно – 
проекти за изменение на кадастрал-
ната карта и кадастралните регистри, 
и отпадат тези дейности, които не им 
се възлагат от собствениците – скици 
на поземлени имоти и сгради, и схе-
ми на самостоятелни обекти в сгради 
(чл. 16, ал. 4).

8. С изменението на чл. 54а, ал. 3, 
с което се облекчава администра-
тивната тежест при провеждане на 
процедурата по въвеждане на стро-
ежи и сгради в експлоатация, като 
се въвежда задължение за АГКК да 
осигури достъп до информационната 
система на кадастъра с цел органи-
те, които въвеждат обектите в екс-
плоатация, да извършват служебна 
проверка за това дали обектите са 
нанесени в кадастралната карта и ка-
дастралните регистри.

9. В преходните и заключителни 
разпоредби на ЗИД на ЗКИР се из-
вършват изменения и допълнения на 
Закона за устройство на територията 
(ЗУТ) и на Закона за геодезията и 
картографията (ЗГК).

С извършваното изменение на 
чл.  177, ал.  1 от ЗУТ се облекчава 
административната тежест при про-

веждане на процедурата по въвежда-
не на строежи и сгради в експлоата-
ция, като за възложителя на обекта 
отпада задължението да предоставя 
на органите, въвеждащи обектите в 
експлоатация, документ, доказващ, 
че обектите са нанесени в кадастрал-
ната карта и кадастралните регистри. 

Измененията в ЗГК са редакцион-
ни и са с цел актуализиране и преци-
зиране на текстовете, които са неточ-
ни или непълни, или не съответстват 
изцяло на дейностите, регламентира-
ни в други нормативни актове, или 
на практическото изпълнение, вслед-
ствие въвеждането на най-съвремен-
ните технологии в геодезическата 
практика. 

10. С оглед на необходимостта от 
извършване на промени в подзако-
новите нормативни актове по прила-
гане на ЗКИР, които трябва да бъдат 
приведени в съответствие с измене-
нията, произтичащи от този закон, е 
предвидено законът да влезе в сила в 
3-месечен срок от обнародването му 
в „Държавен вестник“.

Закон за изменение и допълнение на 
Закона за енергетиката

Вносители: н.п. Делян Добрев и Ва-
лентин Николов 

Комисия: Комисия по енергетика 
Приет на: 9 май, 2019 г.; 
 обн., ДВ, бр. 41 от 2019 г.

ЗИД на Закона за изменение и 
допълнение на Закона за енергети-
ката (ЗИД на ЗЕ) има за основна 
цел продължаване на процеса на ли-
берализация на електроенергийния 
пазар. Законът спомага за осигуря-
ване на допълнителни количества 
електроенергия, с оглед повишаване 
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на ликвидността на електроенергий-
ната борса с оглед създаване на ста-
билен и предвидим пазар на електро-
енергия. По-високата конкуренция 
се очаква да доведе до предлагането 
на по-голям брой и по-разнообраз-
ни борсови продукти, отговарящи в 
най-голяма степен на портфолиото 
на съответните търговски участници, 
което ще даде допълнителен тласък 
в развитието на борсовата търговия 
и ще повиши доверието на всички 
търговски участници в работата на 
пазара на електрическа енергия.

С въведените изменения произ-
водителите на електроенергия с ин-
сталирана мощност между 1 MW и 
4 MW не по-късно от 1 октомври 
2019 г. преминават от преференциал-
ни цени към пазарна цена и договор 
за компенсиране с премия, като се 
предвижда да има преходен период, 
в който общественият доставчик и 
крайните снабдители да изкупуват по 
преференциална цена от тези про-
изводители произведената електрое-
нергия. В срок до 31 август 2019  г. 
производителите на електрическа 
енергия от възобновяеми източни-
ци с обща инсталирана мощност 1 
MW до 4 МW на енергийни обекти 
трябва да сключат с Фонд „Сигур-
ност на електроенергийната система“ 
договор за компенсиране с премия 
за произведените от тях количества 
електрическа енергия до размера на 
определеното им нетно специфично 
производство на електрическа енер-
гия, въз основа на което е определе-
на преференциалната им цена.

Договорите влизат в сила не по-
късно от 1 октомври 2019 г., като от 
1 юли 2019 г. до влизането в сила на 
договора общественият доставчик 
или крайният снабдител изкупуват 
електрическа енергия по преферен-

циални цени от производителите по 
ал.  1, присъединени към електроп-
реносната, съответно към електро-
разпределителната мрежа. Крайните 
снабдители продават на обществения 
доставчик изкупените количества 
електрическа енергия по цената, по 
която са я закупили. Обществени-
ят доставчик продава на борсов па-
зар изкупената от него електрическа 
енергия, като за изкупеното количе-
ство електрическа енергия от всеки 
производител общественият достав-
чик получава компенсация от Фонд 
„Сигурност на електроенергийната 
система“ в размер на стойността на 
премията за този производител.

Със закона се предвижда Коми-
сията за енергийно и водно регули-
ране (КЕВР) да провежда търг за 
предоставяне на преференциална 
цена и/или премия за електрическа 
енергия от високоефективно комби-
нирано производство на топлинна и 
електрическа енергия, произведена 
от съществуващ или нов обект при 
определените в закона условия. Тези 
търгове трябва да бъдат съобразени 
със законодателството на Европей-
ския съюз по отношение на предос-
тавянето на държавна помощ.

Със ЗИД на ЗЕ се регламентира 
редът, относно провеждането на па-
ралелни процедури при утвържда-
ване на нови и при изменение на 
действащи цени. Разпоредбата има 
за цел да конкретизира правомощие-
то на КЕВР да утвърждава цените на 
топлинната и електрическата енер-
гия, цените за пренос и разпределе-
ние на електрическа енергия, цената 
или компонентата от цена по чл. 30, 
ал. 1, т. 17 от Закона за енергетиката 
(ЗЕ) и да определя премии по чл. 33а 
от ЗЕ, както и да ги изменя в случай 
на необходимост. Това е необходимо 
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предвид свързаността на цените по 
веригата производство – пренос – 
разпределение – обществена достав-
ка снабдяване от краен снабдител – 
потребител, както и поради факта, че 
при дружествата, които използват за 
основно гориво природен газ, измене-
нието на неговата цена оказва пряко 
влияние върху цената на топлинната 
енергия и цената на електрическата 
енергия от високоефективно комби-
нирано производство. 

Със закона се облекчава админи-
стративната тежест при работата на 
производителите на електрическа 
енергия по чл. 30, ал. 2 от Закона за 
енергията от възобновяеми източни-
ци с Фонд „Сигурност на електрое-
нергийната система“ и Агенцията за 
устойчиво енергийно развитие, коя-
то към момента е неоправдано за-
труднена и създава ненужни пречки 
пред развитието на този тип малки 
проекти. Предлага се ред, при който 
малките централи веднъж годишно 
ще декларират информация и вна-
сят съответните вноски за предход-
ната година във Фонд „Сигурност на 
електроенргийната система». Също 
така се прави изменение в Закона за 
енергия от възобновяеми източници, 
с което същите производители ще 
бъдат облекчени от административ-
на тежест, като предоставят инфор-
мация към агенцията за устойчиво 
енергийно развитие веднъж годишно.

Със ЗИД на ЗЕ се премахва до-
сега съществуващата неяснота относ-
но лицата, които дължат цените за 
достъп и пренос до/през съответната 
мрежа, както и се гарантира, че из-
несената електрическа енергия с про-
изход България няма да бъде трети-
рана различно от тази, реализирана 
на вътрешния пазар в съответствие с 
европейското законодателство.

Законът предоставя възможността 
клиент или производител на електри-
ческа енергия с обект с предоставе-
на, съответно инсталирана мощност, 
над 50 kw да поиска от оператора на 
електропреносната или електрора-
зпределителната мрежа подмяна на 
средството за търговско измерване с 
такова с дистанционен отчет на да-
нните от измерването по периоди 
на сетълмент съгласно правилата за 
търговия. Подмяната се извършва 
в срок до 30 дни от постъпване на 
искането и след заплащане на стой-
ността на средството за търговско из-
мерване и разходите по подмяната. 
Въведената мярка цели да спомогне 
за по-добър енергиен мениджмънт от 
страна на крайните клиенти и търго-
вците на електроенергия. Ползата би 
била в постигане на по-ниски разхо-
ди за балансиране. 

Въведена е и промяна в правомо-
щията на енергийния регулатор, с 
която от новия ценови период да се 
определя прогнозна месечна разпо-
лагаемост. Разпределянето на коли-
чествата по месеци ще даде възмож-
ност за по-коректно планиране на 
необходимото количество електро-
енергия за нуждите на регулирания 
пазар, а оттам производителите ще 
имат по-ясна представа за свободни-
те количества, които да предложат 
на свободен пазар.

Не на последно място със ЗИД на 
ЗЕ се въвеждат и мерки по изпълне-
нието на Регламент (ЕС) 2017/1938 
на Европейския парламент и на Съ-
вета от 25 октомври 2017 г. относно 
мерките за гарантиране на сигурнос-
тта на доставките на газ и за отмяна 
на Регламент (ЕС) № 994/2010 (ОВ, 
L 280/1 от 28 октомври 2017 г.). 

В преходните и заключителни раз-
поредби на ЗИД на ЗЕ се правят из-
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менения и допълнения и в Закона за 
енергията от възобновяеми източни-
ци и Закона за устройство на тери-
торията. 

Закон за ратифициране на споразуме-
нието за извършване на Икономичес-
ки преглед на Република България 
между Република България, от една 
страна, и Организацията за иконо-
мическо сътрудничество и развитие 
(ОИСР), от друга страна

Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по икономическа 

политика и туризъм (воде-
ща); Комисия по бюджет 
и финанси; Комисия по 
правни въпроси

Приет на: 9 май 2019 г.; 
 обн., ДВ, бр. 41 от 2019 г.

Извършването на Икономически 
преглед на страната ни като едно от 
действията, заложени в Пътната кар-
та на Република България по при-
съединяването към ОИСР, е една от 
задължителните стъпки по пътя на 
членството на България в ОИСР. 
Чрез икономическия преглед на стра-
ната ни се цели установяване състоя-
нието на икономиката, финансовата 
система, секторните политики във 
връзка със спазването на принципи-
те, споделяни от страните – членки 
на Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие. 

Прегледът продължава от 9 до 12 
месеца и включва следните фази: 
диагностична фаза за събиране на 
информация; фаза на препоръките – 
съставя се проект на доклад и пре-
поръките в него се обсъждат с пра-
вителството; дискусия в Комитета 
– окончателният вариант на доклада 
се представя на всички държави – 

членки на Организацията за иконо-
мическо сътрудничество и развитие, 
и се обсъжда в Комитета за преглед 
на икономиката и развитието.

В  рамките на Споразумението, 
в допълнение към Икономическия 
преглед, екипът на Организацията 
за икономическо сътрудничество и 
развитие ще изготвя в двегодишен 
период шестмесечни прогнози. Из-
вършването на прегледа е на стой-
ност 750 хил. евро и ще се финансира 
чрез средства, осигурени по бюджета 
на Министерството на икономиката, 
като сумата се отпуска за периода от 
1 март 2019 г. до 1 март 2021 г. Ор-
ганизацията за икономическо сътруд-
ничество и развитие управлява сред-
ствата по вноската в съответствие 
със своите финансови регламенти, 
правила, процедури и политики.

Резултатите от работата, под ка-
квато и да е форма, са собственост 
единствено на Организацията за ико-
номическо сътрудничество и разви-
тие. Възникналите спорове се уреж-
дат в Постоянния арбитражен съд в 
Париж.

Закон за изменение и допълнение на 
Закона за мерките срещу изпирането 
на пари

Вносители: н.п. Пламен Нунев, Менда 
Стоянова, Маноил Манев 
и Александър Иванов

Комисии: Комисия по вътрешна 
сигурност и обществен 
ред (водеща); Комисия 
по бюджет и финанси; 
Комисия за контрол над 
службите за сигурност, 
прилагането и използ-
ването на специалните 
разузнавателни средства 
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и достъпа до данните по 
Закона за електронните 
съобщения; Комисия по 
правни въпроси; Комисия 
по европейските въпроси 
и контрол на европейски-
те фондове

Приет на: 16 май 2019 г.; 
 обн., ДВ, бр. 42 от 2019 г.

Със закона се правят промени в 
няколко насоки, а именно:

1. Отпада изискването за утвър-
ждаване на вътрешните правила за 
контрол и предотвратяване на изпи-
рането на пари и финансирането на 
тероризма от дирекция „Финансово 
разузнаване“ на Държавна агенция 
„Национална сигурност“. Задължи-
телното утвърждаване на вътрешни-
те правила на задължените лица се 
заменя с възможността контролните 
органи на агенцията да извършват 
проверки по документи за спазване 
изискванията на чл. 101 – 105 от за-
кона.

2. Прецизирани са текстовете, кои-
то предвиждат изключение от задъл-
женията за докладване при съмнение 
за изпиране на пари или за наличие 
на средства с престъпен произход по 
отношение на лицата, упражняващи 
регламентирана в Закона за адвокату-
рата дейност. Тези лица не са длъжни 
да докладват при съмнение за изпи-
ране на пари само по отношение на 
информацията, която те получават от 
или относно някой от своите клиенти 
в процеса на установяване на прав-
ното му положение, или при защита 
или представителство на този клиент 
във или по повод на производство, 
регламентирано в процесуален закон, 
което е висящо, предстои да бъде об-
разувано или е приключило, вклю-
чително при предоставяне на прав-

на консултация за образуване или 
избягване на такова производство, 
независимо дали тази информация 
е получена преди, по време на или 
след приключване на производство-
то. Това изключение не се прилага, 
когато лицето, упражняващо регла-
ментирана в Закона за адвокатурата 
дейност взема участие в дейностите 
по изпиране на пари или финансира-
не на тероризма, дава правната кон-
султация по искане, което има за цел 
изпиране на пари или финансиране 
на тероризма, или знае, че клиентът 
търси юридически съвет за целите на 
изпиране на пари или финансиране 
на тероризма.

3. Прецизират се категориите за-
дължени лица по закона, а за кате-
горията „търговци на едро“ се прави 
уточнение, че в нея не се включват 
производителите, когато продават 
произведените от тях стоки.

4. С предлаганите промени в 
чл. 63 се разширяват случаите, в кои-
то не се заявяват за вписване данни 
за действителни собственици, когато 
същите вече са вписани в съответ-
ните регистри на друго основание и 
са видни, като от тази възможност 
може да се ползват и юридическите 
лица с нестопанска цел, регистрира-
ни по Закона за юридическите лица 
с нестопанска цел.

5. Промените в раздел І на глава 
осма от закона внасят яснота относ-
но приложимостта на разписаните в 
него правила, процедури и изисква-
ния и по отношение на финансира-
нето на тероризма.

6. Въведена е легална дефиниция 
на понятието „имущество“, чрез коя-
то да се определят активите и оце-
нимите права, които се включват в 
това понятие.
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7. С отделни текстове от закона се 
преодоляват неясноти, установени в 
практиката по прилагането му, как-
то и от Европейската комисия във 
връзка с оценката на съответствие-
то на българското законодателство 
с изискванията на Директива (ЕС) 
2015/849 на Европейския парламент 
и на Съвета от 20 май 2015 г. за пре-
дотвратяване използването на фи-
нансовата система за целите на из-
пирането на пари и финансирането 
на тероризма, за изменение на Ре-
гламент (ЕС) №  648/2012 на Евро-
пейския парламент и на Съвета и за 
отмяна на Директива 2005/60/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
и на Директива 2006/70/ЕО на Ко-
мисията.

8. В съответствие с изискванията 
на Директива (ЕС) 2015/849 се дораз-
виват контролните правомощия на 
Българската народна банка, Комиси-
ята за финансов надзор и Държавната 
комисия по хазарта, в качеството им 
на органи за надзор. При осъществя-
ването на надзор върху дейността на 
поднадзорните им лица и установява-
не на административни нарушения на 
Закона за мерките срещу изпирането 
на пари, тези органи ще имат право-
мощия да ангажират административ-
нонаказателна отговорност. С проме-
ните се обезпечава и задължението 
на Българската народна банка и Ко-
мисията за финансов надзор да пуб-
ликуват на своите интернет страници 
административните санкции и мерки, 
наложени при осъществяването на 
контрол по спазване изискванията на 
Закона за мерките срещу изпирането 
на пари и Закона за мерките срещу 
финансирането на тероризма.

9. Във връзка с установени от Ев-
ропейската комисия пропуски при 
транспониране на изискванията на 

Директива (ЕС) 2015/849 в българ-
ското законодателство са направени 
промени и в следните закони:

– в Закона за мерките срещу фи-
нансирането на тероризма;

– в Закона за Комисията за финан-
сов надзор – изрично се гарантира 
възможността за сътрудничество от 
страна на Комисията с посочените в 
закона европейски органи и по въ-
просите относно предотвратяване из-
ползването на финансовата система 
за целите на изпирането на пари и 
финансирането на тероризма;

– в Закона за кредитните институ-
ции – урежда се предоставянето на 
информация на европейските надзор-
ни органи от Българската народна 
банка във връзка с предотвратяване 
използването на финансовата систе-
ма за целите на изпирането на пари 
и финансирането на тероризма;

– в Закона за платежните услуги и 
платежните системи;

– в Закона за хазарта.

Закон за изменение и допълнение на 
Закона за отбраната и въоръжените 
сили на Република България

Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по отбрана 

(водеща); Комисия по 
правни въпроси; Комисия 
за борба с корупцията, 
конфликт на интереси 
и парламентарна етика; 
Комисия по труда, соци-
алната и демографската 
политика; Комисия по 
икономическа политика 
и туризъм

Приет на: 16 май 2019 г.; 
 обн., ДВ, бр. 42 от 2019 г.
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Със Закона за изменение и допъл-
нение на Закона за отбраната и въ-
оръжените сили на Република Бъл-
гария се прецизира кръгът от лица, 
задължени да подават декларации по 
чл. 35, ал. 1 от Закона за противодей-
ствие на корупцията и за отнемане 
на незаконно придобитото имуще-
ство, извън лицата, заемащи висши 
публични длъжности в Министер-
ството на отбраната.

Създава се възможност на военно-
служещите да се изплаща левовата 
равностойност на полагащата се без-
платна храна и ободряващи напитки 
по време на занятия, учения, трени-
ровки и лагери при обективна невъз-
можност за осигуряването є.

Увеличава се максималната про-
дължителност на работната смяна до 
24 часа за някои длъжности за ци-
вилни лица в случаите, когато дей-
ността на въоръжените сили налага 
работата да се извършва съвместно 
от военнослужещи и от цивилни слу-
жители.

Осигурява се възможност рабо-
тодателят във въоръжените сили да 
може да възложи свои правомощия 
по трудовото правоотношение на 
оправомощени от него длъжностни 
лица с ръководни функции. 

Създава се възможност българ-
ските граждани, участвали в мисии 
и операции на въоръжените сили на 
Република България извън терито-
рията на страната да ползват социал-
ните кухни към Министерството на 
отбраната и да бъдат подпомагани с 
парични средства, в случай че изпад-
нат в тежко материално положение.

На военнослужещите и цивилните 
служители в състава на многонацио-
нални формирования или които зае-
мат длъжности в задгранично пред-

ставителство на Република България, 
в международни организации или в 
други международни инициативи на 
територията на страната и извън нея, 
се дават нови права, свързани с ма-
териалното подпомагане, ползване-
то на лечебните заведения, военните 
клубове, почивната и спортната база 
към Министерството на отбраната, 
както и ползването на държавните 
детски градини към Министерството 
на отбраната.

Със Заключителна разпоредба се 
допълва Кодекса за застраховането, 
за да се отстрани несъответствие в 
правната уредба относно периода на 
задължителната гранична застрахов-
ка за автомобили с чужда регистра-
ция, когато задължение за застрахо-
ване е предвидено в споразумения, 
по които Република България е стра-
на и в Закона за преминаването през 
и пребиваването на територията на 
Република България на съюзнически 
и на чужди въоръжени сили.

Закон за изменение и допълнение на 
Закона за лечебните заведения

Вносител: н.п. Лъчезар Иванов и гру-
па народни представители

Комисия: Комисия по здравеопазва-
нето 

Приет на: 17 май 2019 г.;
 обн., ДВ., бр. 42 от 2019 г.

Със закона се прави изменение и 
допълнение на Закона за лечебните 
заведения с цел осигуряване изпъл-
нението на конституционно прогла-
сеното в чл. 52 право на гражданите 
до достъпна медицинска помощ и из-
пълнение на функцията на държавата 
за закрила на здравето на граждани-
те.
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Съгласно чл.  13, ал.  1 и чл.  14, 
ал. 1 от Закона за лечебните заведе-
ния, индивидуална и групова прак-
тика за първична медицинска по-
мощ се организира и осъществява 
от лекар с призната специалност по 
обща медицина, който се регистри-
ра в съответната регионална здравна 
инспекция. Разпоредбата е приета в 
съответствие с чл. 29, параграф 1 от 
Директива 2005/36/ЕО на Европей-
ския парламент и на Съвета от 7 сеп-
тември 2005 г. относно признаването 
на професионалните квалификации, 
уреждащ правото на упражняването 
на професионални дейности от общо-
практикуващи лекари. 

В чл.  14а от Закона за лечебни-
те заведения изрично се посочва, че 
право да организират и осъществяват 
индивидуална или групова практи-
ка за първична медицинска помощ, 
след регистрация по реда на чл.  40, 
имат и лекари, приети за обучение за 
придобиване на специалност по обща 
медицина, за период не по-дълъг от 
определения по реда на чл. 181, ал. 1 
от Закона за здравето срок за обу-
чение за придобиване на специал-
ността. Тази разпоредба изцяло ко-
респондира с правната възможност, 
предвидена в параграф 2 на чл.  29 
от Директива  2005/36/ЕО съгласно, 
която държавите членки да могат да 
освобождават от изискването за при-
добита специалност по обща медици-
на лица, които в момента специали-
зират „Обща медицина“.

Действащите разпоредби на § 4 и 
§ 5 от преходните и заключителните 
разпоредби към Закона за допълне-
ние на Закона за лечебните заведе-
ния (ДВ, бр. 47 от 2014 г.) Еднозначно 
посочват, че лекарите, осъществява-
щи дейност като индивидуална или 
групова практика за първична меди-

цинска помощ, които не притежават 
специалност „Обща медицина“, са за-
дължени да придобият специалност в 
срок до 3 юни 2019 г. 

По данни на регионалните здрав-
ни инспекции броят на лекарите, 
осъществяващи дейност като инди-
видуална практика за първична ме-
дицинска помощ, които не са придо-
били специалност „Обща медицина“ 
и чиято регистрация подлежи на за-
личаване след 3 юни 2019 г. 

Поради изтичане на законоуста-
новения срок, е общо 568. Лекарите, 
осъществяващи дейност като групо-
ва практика за първична медицинска 
помощ, които не са придобили спе-
циалност „Обща медицина“ и чиято 
регистрация подлежи на заличаване 
след 3 юни 2019 г. са общо 105. 

Не малка част от общопрактику-
ващите лекари изпитват затруднение 
при изпълнение на изискването за 
придобиване на специалност „Обща 
медицина“ в определения от закона 
срок, тъй като се налага да отсъст-
ват от практиката си за времето на 
обучение и са изправени пред невъз-
можността да намерят заместник в 
практиката за времето на отсъствие. 
Този проблем е най-често срещан 
при практиките на общопрактикува-
щи лекари в отдалечени и трудно-
достъпни райони, поради което тези 
лекари са обективно затруднени да 
провеждат обучението си за придо-
биване на специалност „Обща меди-
цина“ в законоустановените срокове.

Със закона се определя, че лека-
рите, които до 3 юни 2019  г. не са 
придобили специалност „Обща меди-
цина“, но са започнали обучение за 
придобиване на тази специалност, да 
продължат да осъществяват дейност 
като индивидуална или групова прак-
тика за първична медицинска помощ 
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за срок от 4 години от влизането в 
сила на закона.

Предвижда се лекарите, които до 3 
юни 2019  г. не са зачислени за при-
добиване на специалност по обща 
медицина да могат да продължат да 
работят като индивидуална или гру-
пова практика за първична медицин-
ска помощ за срок от 4 години от 
влизането в сила на този закон, при 
условие че се зачислят за придобива-
не на специалност „Обща медицина“ 
в срок до една година от влизането в 
сила на този закон.

Целта на предлаганите промени е 
да се предотврати закриването на го-
лям брой практики за първична ме-
дицинска помощ, особено в отдале-
чени и труднодостъпни райони, като 
се даде възможност на общопракти-
куващите лекари, които са започнали 
обучение за придобиване на специал-
ност „Обща медицина“ да завършат 
обучението си.

Приемането на законодателната 
инициатива ще гарантира достъпа на 
населението до първична медицин-
ска помощ и кореспондира с целта 
за осигуряване на достъпно медицин-
ско обслужване на българските граж-
дани.

Закон за признаване, изпълнение 
и изпращане на съдебни актове за 
налагане на наказание лишаване от 
свобода или на мерки, включващи 
лишаване от свобода

Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по правни въпро-

си (водеща); Комисия по 
европейските въпроси и 
контрол на европейските 
фондове 

Приет на: 29 май 2019 г.; 
 обн., ДВ, бр. 45 от 2019 г.

Законът въвежда в българско-
то законодателство изискванията 
на Рамково решение 2008/909/ПВР 
на Съвета от 27 ноември 2008  г. за 
прилагане на принципа за взаимно 
признаване към съдебни решения по 
наказателни дела, с които се нала-
гат наказания лишаване от свобода 
или мерки, включващи лишаване от 
свобода, за целите на тяхното изпъл-
нение в Европейския съюз, изменено 
с Рамково решение 2009/299/ПВР на 
Съвета от 26 февруари 2009 г. за изме-
нение на рамкови решения 2002/584/
ПВР, 2005/214/ПВР, 2006/783/ПВР, 
2008/909/ПВР и 2008/947/ПВР.

Законът урежда условията и реда 
за признаване и изпълнение в Репу-
блика България на съдебни актове за 
налагане на наказание лишаване от 
свобода или на мерки, включващи 
лишаване от свобода, постановени 
в друга държава – членка на Евро-
пейския съюз, както и за изпращане 
на такива актове, постановени в Ре-
публика България, за признаване и 
изпълнение в друга държава членка.

Компетентен орган по признаване 
на чужди съдебни актове е окръжни-
ят съд по местоживеенето на лице-
то, на което е наложено наказанието 
или мярката или Софийският град-
ски съд, когато местоживеенето на 
лицето в страната е неизвестно или 
то не живее в нея.

Условие за изпращане на съдебен 
акт за признаване и изпълнение в 
Република България е деянието, за 
което той се отнася, да съставлява 
престъпление и по българското за-
конодателство. Двойна наказуемост 
не се изисква, когато присъдата или 
мярката са постановени по повод на 
престъпленията, изрично посочени в 
закона, когато в издаващата държава 
те са наказуеми с лишаване от свобо-
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да за максимален срок не по-малко 
от три години или за тях се предвиж-
да мярка, включваща лишаване от 
свобода за максимален срок не по-
малко от три години.

Процедурата по признаване на 
чужди съдебни актове включва въз-
можността за провеждане на кон-
султации с компетентния орган на 
издаващата държава членка преди 
изпращането на акта. 

Особеност на режима, въведен 
с Рамковото решение, в отлика от 
действащия към този момент режим 
между Република България и държа-
вите – членки на Европейския съюз, 
е възможността след консултации 
между издаващия и изпълняващия 
орган за изпълнение на влязлата в 
сила присъда да бъде трансферирано 
лице с гражданство, различно от това 
на изпълняващата държава. Подобни 
действия могат да бъдат предприети 
само след провеждането на предва-
рителни консултации между издава-
щия и изпълняващия орган и при на-
личие на съгласие от изпълняващия 
орган удостоверението и влезлият в 
сила съдебен акт да му бъдат изпра-
тени.

За гарантиране на изпълнението 
в Република България на признатия 
чужд съдебен акт е предвидена въз-
можност за временно задържане на 
лицето при спазване на условията и 
реда на Наказателно-процесуалния 
кодекс.

В 14-днeвен срок от получаването 
на съдебния акт съдът образува дело 
и насрочва открито съдебно заседа-
ние за неговото разглеждане с при-
зоваване на лицето и неговия защит-
ник. Дава се възможност на лицето 
да изрази своето становище по отно-
шение на трансфера, като това ста-
новище задължително следва да бъде 

взето предвид от съда при постановя-
ване на решението, особено с оглед 
на неговата ресоциализация. Съдът 
разглежда делото еднолично със за-
дължителното участие на прокурор. 
Неявяването на лицето, когато то е 
редовно призовано, не е пречка за 
разглеждане на делото. Решението 
на съда подлежи на обжалване или 
протест пред съответния апелативен 
съд в 14-дневен срок от обявяването 
му.

Съдът може да адаптира наказа-
нието, наложено от издаващата дър-
жава членка, като го приспособи 
към най-близкото по вид и характер 
наказание, предвидено за подобни 
деяния по българското законодател-
ство. Наказание лишаване от свобо-
да или мярка, включваща лишаване 
от свобода, не могат да бъдат заме-
нени с глоба или с друга форма на 
парична санкция, а приспособеното 
наказание не може да бъде по-тежко 
по вид или срок от наложеното в из-
даващата държава.

Предвидени са основанията за при-
знаване и изпълнение, за отлагане на 
признаването, за отказ от признаване 
и изпълнение, както и за частично 
признаване и изпълнение.

Окончателното решение за при-
знаване на съдебния акт се постано-
вява в срок 90 дни от получаването 
на съдебния акт и удостоверението, 
като при изключителни обстоятел-
ства, когато няма възможност да 
спази този срок, съдът информира 
незабавно компетентния орган на из-
даващата държава, като посочва при-
чините за забавянето, както и срока, 
необходим за вземането на оконча-
телно решение.

Предвидени са и хипотезите на 
прекратяване на изпълнението – при 
оттегляне на удостоверението или 
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друг случай, в резултат на който на-
казанието престава да подлежи на 
изпълнение, включително при поста-
новяване на амнистия или помилва-
не. 

Регламентират се и правилата за 
изпращане на български съдебни ак-
тове за налагане на наказание ли-
шаване от свобода или на мерки, 
включващи лишаване от свобода, 
за признаване и изпълнение в друга 
държава членка. Компетентен орган 
да изпрати актовете в този случай е 
съдът, който ги е постановил като 
първа инстанция. Изпращането на 
съдебния акт може да стане служеб-
но от съда, както и по искане на про-
курора или на лицето, което е осъде-
но или на което е наложена мярката. 
Едно от условията за изпращане на 
съдебния акт, е осъденото лице да се 
намира на територията на Републи-
ка България или на територията на 
изпълняващата държава и да е дало 
своето съгласие, като хипотезите, при 
които не се изисква такова съгласие, 
са изрично посочени в закона.

В глава четвърта на закона са ус-
тановени правилата за процедура за 
трансфер на осъдени лица. Предви-
дено е предаването на лицето да се 
осъществява на предварително уго-
ворена дата между двете държави 
членки, но не по-късно от 30 дни от 
постановяването на окончателното 
решение. Ако в този срок възникнат 
непредвидени обстоятелства, преда-
ването се осъществява веднага след 
отпадането им, като се уговаря нова 
дата, на която да се осъществи пре-
даването, като в този случай предава-
нето се извършва в срок 10 дни.

Въвежда се „принципът на особе-
ността“, според който лице, предаде-
но на Република България в изпъл-
нение на закона, не може да бъде 

наказателно преследвано, съдено или 
задържано за престъпление, извър-
шено преди трансфера му, различно 
от това, за което е предадено, освен 
ако не са налице изрично предвиде-
ните в закона условия.

Регламентирани са и случаите за 
предаване на основание на Европей-
ска заповед за арест и транзит през 
територията на Република България 
на лице, което подлежи на трансфер 
в изпълняваща държава членка.

Със закона се правят и съответни-
те промени в Закона за екстрадици-
ята и Европейската заповед за арест.

Закон за изменение и допълнение на 
Закона за дейностите по предоставяне 
на услуги

Вносители: Министерски съвет
Комисия: Комисия по икономическа 

политика и туризъм
Приет на: 30 май 2019 г.; 
 обн., ДВ, бр. 45 от 2019 г.

Законът за изменение и допълне-
ние на Закона за дейностите по пре-
доставяне на услуги (ЗИД на ЗДПУ) 
има за цел да осигури прилагането 
на разпоредбите на Регламент (ЕС) 
2018/302 на Европейския парламент 
и на Съвета от 28  февруари 2018  г. 
за преодоляване на необоснованото 
блокиране на географски принцип и 
на други форми на дискриминация 
въз основа на националността, мес-
топребиваването или мястото на ус-
тановяване на клиентите в рамките 
на вътрешния пазар и за изменение 
на регламенти (ЕО) №  2006/2004 и 
(ЕС) 2017/2394 и Директива 2009/22/
ЕО (ОВ, L 60/1 от 2 март 2018  г.). 
Приетият през 2018  г. Регламент 
(ЕС) 2018/302 е насочен към преодо-



Законодателна дейност 21

ляване на търговски практики, които 
необосновано дискриминират на гео-
графски принцип клиентите и потре-
бителите в рамките на европейския 
пазар. Регламентът цели да осигури 
повече възможности на потребители-
те при закупуването на стоки и услу-
ги от търговци, намиращи се в друга 
държава – членка на Европейския 
съюз, като гарантира, че всички кли-
енти от Европейския съюз ще имат 
същия достъп до оферти, цени и ус-
ловия на продажби както гражданите 
и местните лица на държавата член-
ка, в която е установен търговецът.

С разпоредбите на регламента се 
забраняват търговски практики, кои-
то дискриминират потребителите 
въз основа на тяхното гражданство, 
място на пребиваване или място на 
установяване, като например блоки-
ране или ограничаване на достъпа 
до онлайн интерфейса на търговеца, 
прилагане на различни общи усло-
вия и цени, отказ на доставки, отказ 
за приемане на платежни средства 
от друга държава и др. Регламентът 
обхваща предотвратяването на случа-
ите на дискриминация във взаимо-
отношенията търговец – потребител 
и във взаимоотношенията търговец – 
предприятие, когато предприятието е 
краен потребител, и се прилага само 
когато сделките имат трансграничен 
елемент. 

Регламентът е пряко приложим, 
но държавите членки следва да опре-
делят един или повече правоприлага-
щи органи и органи, които да оказват 
практическо съдействие на потреби-
телите. Във връзка с това със ЗИД 
на ЗДПУ се предвижда създаване на 
самостоятелен раздел IV „Защита от 
дискриминация“ в глава пета от за-
кона (§  4 от ЗИД на ЗДПУ), къде-
то са разписани основните текстове, 

свързани с обща забрана за дискри-
минация на получателите на услу-
ги по причини, свързани с тяхното 
гражданство, местопребиваване или 
място на установяване, включително 
чрез дискриминационни разпоредби 
в общите условия за достъп, когато 
няма обективни причини, обоснова-
ващи подобни разпоредби, и забрана 
за блокиране на географски прин-
цип в нарушение на Регламент (ЕС) 
2018/302. Европейският потребител-
ски център към Комисията за защита 
на потребителите и Единното звено 
за контакт са определени за органи, 
които ще оказват практическо съдей-
ствие и помощ на получателите на 
стоки и услуги във връзка с общата 
информация, необходима за прилага-
нето на Регламент (ЕС) 2018/302 (§ 2 
от ЗИД на ЗДПУ).

Законът урежда последиците от 
неизпълнението на задълженията по 
регламента, като нов чл.  29б пред-
вижда всички засегнати лица, които 
са обект на дискриминация, да имат 
право на съдебна защита по общия 
ред, предвиден в Гражданския про-
цесуален кодекс, а в случаите, когато 
получателят на услуги е потребител 
по смисъла на чл. 2, т. 12 от Регла-
мент (ЕС) 2018/302, търговците ще 
подлежат на контрол по реда на За-
кона за защита на потребителите.  

Със заключителните разпоредби 
към ЗИД на ЗДПУ се правят изме-
нения в Закона за защита на потре-
бителите, които предвиждат Коми-
сията за защита на потребителите 
да осъществява контрол за спазване 
на изискванията на Регламент (ЕС) 
2018/302 в случаите, когато клиентът 
е потребител по смисъла на чл.  2, 
т. 12 от регламента.
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Закон за изменение и допълнение на 
Закона за държавната собственост

Вносител: н.п. Александър Ненков и 
група народни представи-
тели

Комисии: Комисия по правни въ-
проси (водеща); Комисия 
по регионална политика, 
благоустройство и местно 
самоуправление

Приет на: 15 май 2019 г.; върнат за 
ново обсъждане 

Повторно
приет на: 29 май 2019 г.; 
 обн., ДВ, бр. 44 от 2019 г. 

Целта на извършените със Закона 
за изменение и допълнение на Зако-
на за държавната собственост зако-
нодателни промени е оптимизиране 
на процедурата, свързана с отчужда-
ването на частни имоти за държав-
ни нужди. В 7-дневен срок от пос-
тъпване на искането съдът може да 
допусне предварително изпълнение 
на акта за отчуждаване, когато това 
се налага, за да се защитят особе-
но важни държавни или обществени 
интереси при реализирането и из-
граждането на значими национални 
обекти и обекти с национално зна-
чение. Такава възможност има само, 
ако имотът не е единствено жилище 
на собственика. Необходимо е също 
така да има влязъл в сила подробен 
устройствен план, с който имотът е 
отреден за изграждане на национа-
лен обект или обект с национално 
значение, и определеното обезщете-
ние да е внесено по сметка на пра-
воимащите лица или по сметка на 
областния управител.

Запази се възможността за въвод 
на инвеститора във владение в имо-

та и за получаването на разрешение 
за строеж, като се предвиди при до-
пускане на предварителното изпъл-
нение съдът да определи и парична 
гаранция в размер на една трета от 
размера на внесеното от инвеститора 
обезщетение.

С цел да се гарантират правата и 
интересите на собственика на отчуж-
дения имот и да се обезпечи правото 
на съдебна защита се прецизират и 
разпоредбите за съобщаването на от-
чуждителния акт, като отпада задъл-
жението за изготвяне на протоколи, 
подписани от съседи, с цел удосто-
веряване, че заинтересованите лица 
не са намерени на съответния адрес. 
Уведомяването на собственика на 
имота ще се извършва по реда на 
чл.  61 от Административнопроцесу-
алния кодекс, което обезпечава пра-
вото на защита на собствеността на 
гражданите и организациите.

Въведе се нова категория „обект с 
национално значение“ – това са ин-
дустриалните зони или технологич-
ните паркове с необходимата техни-
ческа инфраструктура за привличане 
на инвестиции, с което се цели да се 
улесни инвеститорският процес. 

Закон за изменение и допълнение на 
Закона за авторското право и срод-
ните му права

Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по правни въ-

проси (водеща), Комисия 
по културата и медиите, 
Комисия по транспорт, 
информационни техноло-
гии и съобщения 

Приет на: 5 юни 2019 г.;
 обн., ДВ, бр. 47 от 2019 г.



Законодателна дейност 23

Със закона са прецизирани разпо-
редби в дял втори „а“ „Колективно 
управление на авторски или сродни 
на тях права“, относно работата на 
комисиите за утвърждаване на тари-
фи на организациите за колективно 
управление на права, както и начи-
на на съставяне и актуализиране на 
списъка на медиаторите, поддържан 
от министъра на културата. Етап от 
дейността на комисията по чл. 94р е 
уведомяването на административния 
орган за резултата от нейната работа. 
Доколкото законът не поставя допъл-
нителни изисквания към формата на 
уведомяването, налице е възможност 
за тълкуване по какъв начин същото 
следва да се извърши. В чл. 94р, ал. 5 
се допълва с изискванe комисията 
да избира от състава си председател, 
чрез който да организира комуника-
цията си, в т. ч. с административния 
орган. Като елемент от стабилността 
на отношенията между правоноси-
тели и ползватели, в т.ч. като пред-
поставка за равното третиране на 
ползвателите и за заплащането на 
справедливи възнаграждения е пред-
видено тарифите на организациите за 
колективно управление на права да 
бъдат договаряни с представителните 
организации на ползватели. Практи-
ката по прилагането на чл.  94р по-
казва, че изискването за съгласува-
не с регистрираните организации по 
чл. 94б и представителните организа-
ции на ползвателите и свързания с 
него отказ предоставят възможност 
да се бламира съставянето на актуа-
лен списък или включването в него 
на нови медиатори, което от своя 
страна е пречка за назначаване на 
комисията, предвидена в рамките на 
процедурата по утвърждаване на та-
рифите на организациите за колек-

тивно управление. В чл.  94ш, ал.  1 
е премахнато изискването за съгла-
суване и вместо това е предвидено, 
че преди да извърши ново вписване 
на медиатор, министърът на култу-
рата или оправомощен от него за-
местник-министър изисква станови-
ще от регистрираните организации 
за колективно управление на права 
и от представителните организации 
на ползвателите. Становището се 
предоставя в 14-дневен срок от по-
лучаването на искането. Липсата на 
становище не спира процедурата по 
вписването.

Със закона се допълват правомо-
щията на Министерството на култу-
рата за контрол върху дейността на 
организациите за колективно упра-
вление на права и на независимите 
дружества за управление на права. 
Длъжностни лица, определени със 
заповед на министъра на културата, 
имат право да извършват проверки 
на място и по документи, изискват 
достъп до подлежащите на контрол 
обекти и до документите, необходи-
ми за извършването на проверки, 
изземват трайни материални носите-
ли, съдържащи закриляни от закона 
обекти, свързани с нарушението, из-
ползват автоматизирани средства за 
контрол при констатиране на нару-
шенията по чл. 97, дават задължител-
ни разпореждания за отстраняване 
на несъответствия и нарушения на 
закона, както и да изискват съдей-
ствие от органите на Министерството 
на вътрешните работи, общините и 
кметствата при или по повод провер-
ките. Законът въвежда използването 
на съвременни технологични реше-
ния с цел осъществяване на дистан-
ционен мониторинг върху телевизи-
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онните програми, разпространявани 
от кабелни, сателитни и други плат-
формени оператори. Длъжностните 
лица на Министерството на култура-
та имат право да използват автома-
тизирани средства за контрол, чрез 
които да установяват нарушенията 
дистанционно. В § 2 от допълнител-
ните разпоредби, т. 21 се дава дефи-
ниция на автоматизирани средства 
за контрол – стандартизирани или 
сертифицирани от независима орга-
низация, установена на територията 
на Европейския съюз, уреди и/или 
компютърни програми, които авто-
матично констатират използването 
на закриляни от закона обекти в при-
съствие или отсъствие на контролен 
орган и в присъствие или отсъствие 
на проверяваното лице.

Законът установява улеснена про-
цедурата по връчване на актовете 
за установяване на административ-
ни нарушения и на наказателните 
постановления, която не се прилага 
спрямо физическите лица, а засяга 
единствено юридическите лица и ед-
ноличните търговци.

В преходните и заключителни-
те разпоредби се изменя Законът за 
електронните съобщения. С измене-
нията в чл. 337, 337а и 337б се опреде-
ля облекчена процедура за връчване 
на актовете за установяване на адми-
нистративни нарушения и на наказа-
телните постановления. Промените в 
чл. 38 са свързани с разширяване на 
обхвата на източниците, които Коми-
сията за регулиране на съобщения-
та има възможност да използва при 
изготвянето на своя годишен доклад 
в частта за разпространението на ра-
дио- и телевизионни програми, като 
освен данни, предоставяни от пред-

приятията, може да използва и друга 
публично достъпна информация от 
официални източници, както и пуб-
лично достъпни пазарни проучвания.

Закон за ратифициране на Споразу-
мението между правителството на Ре-
публика България и правителството 
на Унгария за уреждане на въпросите 
относно недвижимите имоти за нуж-
дите на дипломатическото предста-
вителство на Република България в 
Будапеща

Вносител: Министерски съвет
Комисия: Комисия по външна по-

литика
Приет на: 6 юни 2019 г.; 
 обн., ДВ, бр. 47 от 2019 г.

Споразумението между правител-
ството на Република България и пра-
вителството на Унгария за уреждане 
на въпросите относно недвижимите 
имоти за нуждите на дипломатиче-
ското представителство на Република 
България в Будапеща е разработено 
от двете страни при предварителни 
консултации и преговори въз основа 
на общоприетите принципи и норми 
на международното право. 

От една страна, в съответствие с 
чл. 1 на сключеното междуправител-
ствено споразумение, българската 
държава ще придобие безвъзмездно 
правото на собственост върху два по-
землени имота в Будапеща, свободни 
от каквито и да било тежести, като ѝ 
се дава правото свободно да управля-
ва и да се разпорежда с поземлените 
имоти, както и с настоящите и бъ-
дещите сгради, построени върху тях. 
Документите, удостоверяващи место-
нахождението, площта и границите 
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на тези имоти са неразделна част от 
Споразумението.

От друга страна, съгласно чл. 2 от 
Споразумението, унгарската страна 
се задължава да заплати на българ-
ската държава сума в размер на 4 000 
000 евро, представляваща финансова 
компенсация за придобиване на пъл-
ни и изключителни права върху дру-
ги имоти, в Будапеща, които са били 
предоставени на българската страна 
по силата на спогодбата от 1980 г. 

С влизането в сила на Споразуме-
нието между правителството на Ре-
публика България и правителството 
на Унгария за уреждане на въпроси-
те относно недвижимите имоти за 
нуждите на дипломатическото пред-
ставителство на Република България 
в Будапеща се решава окончателно 
откритият от повече от четиринаде-
сет години проблем с недвижимите 
имоти, предоставени за нуждите на 
дипломатическото представителство 
на Република България в Будапеща, 
Унгария, възникнал за Република 
България по повод прилагането на 
Спогодбата от 1980 г. 

При условията, посочени в насто-
ящото споразумение, се прекратява 
действието на Спогодбата между пра-
вителството на Народна република 
България и правителството на Унгар-
ската народна република за предос-
тавяне на трайно ползване на пар-
цели и за строителството на жилища 
за служителите на посолството на 
Народна република България в Бу-
дапеща и за условията на строител-
ство, подписана на 6 декември 1980 г. 
в Будапеща, както и на Спогодбата 
между правителството на Народна 
република България и правителство-
то на Унгарската народна република 
за предоставяне за трайно ползване 

на парцел за строителството на ад-
министративна сграда за нуждите на 
Търговското представителство при 
посолството на Народна република 
България в Будапеща, подписана на 
17 март 1981 г. в Будапеща.

Закон за ратифициране на Споразуме-
нието за предоставяне на консултант-
ски услуги между Министерството 
на регионалнота развитие и благоу-
стройството на Република България 
и Международната банка за възста-
новяване и развитие, подписано на  
8 април 2019 г.

Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по регионална 

политика, благоустрой-
ство и местно самоупра-
вление (водеща); Комисия 
по бюджет и финанси; 
Комисия правни въпроси; 
Комисия по европейските 
въпроси и контрол на ев-
ропейските фондове

Приет на: 12 юни 2019 г.;
 обн., ДВ, бр. 50 от 2019 г.

Целта на настоящия Закон е да 
се осигури основа за сътрудничество 
с Международната банка за възста-
новяване и развитие чрез възмездна 
консултантска помощ в областта на 
регионалната политика за новия про-
грамен период с продължителност до 
края на декември 2020 г. и подготов-
ка чрез намиране на добри и рабо-
тещи решения, за следващия програ-
мен период 2021 – 2027 г.

Резултатите от изпълнението на 
Споразумението ще допринесат и за 
изпълнението на Националната стра-
тегия за регионално развитие на Бъл-
гария за периода 2012 – 2022 г., както 
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и за подготовката на новия нацио-
нален документ за стратегическо и 
териториално планиране за периода 
2021 – 2030 г. 

Закон за изменение и допълнение на 
Закона за подпомагане на земеделски-
те производители

Вносители: н.п. Мария Белова и група 
народни представители

Комисии: Комисия по земеделието и 
храните (водеща); Коми-
сия по бюджет и финанси

Приет на: 13 юни 2019 г.;
 обн., ДВ., бр. 51 от 2019 г.

Извършените със Закона за из-
менение и допълнение на Закона за 
подпомагане на земеделските произ-
водители законодателни промени са 
свързани основно с процедурата за 
установяване на недължимо платени 
суми и с делегиране на правомощия 
от страна на изпълнителния дирек-
тор на Държавен фонд „Земеделие“ 
за издаване на решения за налагане 
на финансови корекции по реда на 
Закона за управление на средствата 
от Европейските структурни и ин-
вестиционни фондове, уреждането на 
възможността за сключване на ад-
министративен договор, както и ус-
тановяването на праг на финансови 
средства, които няма да се търсят за 
възстановяване. 

Законът регламентира, че отно-
шенията между Държавен фонд „Зе-
меделие“ – Разплащателна агенция, 
и получателите на кредити, държав-
ни помощи, безвъзмездна финансо-
ва помощ, гаранции и субсидии се 
уреждат с административни договори 
или с административни актове. По 
този начин се унифицира видът на 

правоотношенията между фонда и 
лицата, които получават финансово 
подпомагане. 

 Законът изрично регламентира 
възможността изпълнителният ди-
ректор на Държавен фонд „Земеде-
лие“ – Разплащателна агенция, да 
делегира със заповед част от предос-
тавените му от управителния съвет 
правомощия за издаване на адми-
нистративни актове и за сключва-
не на административни договори на 
заместник-изпълнителните директо-
ри и на директорите на областните 
дирекции на фонда. Дава се също 
така правомощие на изпълнителния 
директор да издава актове за устано-
вяване на публични държавни взема-
ния по реда на Данъчно-осигурител-
ния процесуален кодекс и решения 
за налагане на финансови корекции 
по реда на Закона за управление на 
средствата от Европейските структур-
ни и инвестиционни фондове, както 
и възможност за делегиране на тези 
правомощия на заместник-изпълни-
телните директори и на директорите 
на областните дирекции на фонда. 
Чрез направеното изменение се цели 
създаване на възможност за по-добро 
управленско разпределение на функ-
циите, възложени на ДФЗ, като се 
създаде възможност за известна де-
централизация на организацията на 
работата на фонда.

Във връзка с изменението на 
чл.  54, пар. 3, б. „i“ на Регламент 
№  1306/2013  г., държавите членки 
могат да решат да не търсят възста-
новяване на изплатени средства до 
определени прагове. Решение в този 
смисъл може да бъде взето само в 
случай че подлежащата на възстано-
вяване от бенефициента сума в слу-
чаите на индивидуално плащане по 
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схема за подпомагане или мярка за 
подпомагане е между 100 евро и 250 
евро, без да се включват лихвите, и 
съответната държава членка прилага 
праг, равен на подлежащата на въз-
становяване сума или по-висок от 
нея, под който съгласно национално-
то право на държавата не се прис-
тъпва към събиране на вземания на 
национално равнище. Към момента 
този праг в ЗПЗП е ограничен до 100 
евро, поради което с направеното 
изменение в закона той е увеличен 
на 250 евро съобразно изменението 
на Регламент №  1303/2016  г. Съще-
временно е предвидено разпоредбата 
да се прилага и в хипотезата на под-
лежащи за възстановяване суми не 
само по схеми и мерки, изплатени от 
европейските фондове, но и такива 
от държавния бюджет.

Законът императивно определя, че 
вземанията на Държавен фонд „Зе-
меделие“, които възникват въз основа 
на административен акт или админи-
стративен договор са публични дър-
жавни вземания и се събират по реда 
на Данъчно-осигурителния процесуа-
лен кодекс. С последните изменения 
на АПК и въвеждането на института 
на административния договор се на-
лага изрично в закона да бъде посо-
чено, че публични държавни взема-
ния на Разплащателна агенция могат 
да възникнат и от неизпълнението на 
административен договор.

Със закона са направени измене-
ния в чл. 27 на ЗПЗП и нормативна-
та уредба е съобразена с наложилата 
се съдебна практика, като са разгра-
ничени нарушенията, които пред-
ставляват основание за издаване на 
решения за налагане на финансова 
корекция от онези, които са основа-

ние за издаване на акт за установя-
ване на публично държавно вземане. 

Законът регламентира, че обжал-
ването на издаваните от изпълни-
телния директор на Държавен фонд 
„Земеделие“ – Разплащателна аген-
ция, или от оправомощените от него 
длъжностни лица актове за устано-
вяване на публични държавни взе-
мания не спира изпълнението им. 
Целта на промяната е свързана с 
обезпечаване на събираемостта на 
публичните вземания на фонда. С 
приемането на факта, че вземания-
та на фонда са публични вземания, 
ДФ „Земеделие“ се лиши от правото 
да се възползва от чл.  27, ал.  2 от 
ЗПЗП, която разпоредба дава право 
на фонда за незабавно събиране на 
задълженията чрез издаване на запо-
вед за незабавно изпълнение по реда 
на чл. 418 от Гражданския процесуа-
лен кодекс. Със създаването на нова-
та ал. 8 в чл. 27 от ЗПЗП тази правна 
възможност ще бъде възстановена за 
публичните държавни вземания. 

Създадена е законова делегация в 
ЗПЗП изпълнителният директор на 
Разплащателната агенция да одобри 
със заповед правила за определяне 
на размера на подлежащата на въз-
становяване безвъзмездна финансова 
помощ, като се вземат предвид сте-
пента, тежестта, продължителността 
и системността на допуснатото на-
рушение на приложимото право на 
Европейския съюз, българското за-
конодателство и сключения админи-
стративен договор. Създаването на 
законовата делегация е във връзка 
с прилагането на чл.  35 от Делеги-
ран Регламент (ЕС) № 640/2014 НА 
КОМИСИЯТА от 11 март 2014  г. 
за допълнение на Регламент (ЕС) 
№ 1306/2013 на Европейския парла-
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мент и на Съвета по отношение на 
интегрираната система за админи-
стриране и контрол и условията за 
отказ или оттегляне на плащанията 
и административните санкции, при-
ложими към директните плащания, 
подпомагането на развитието на сел-
ските райони и кръстосаното съот-
ветствие, който изисква при взема-
нето на решение относно размера на 
отказ или оттегляне на подпомагане-
то при неспазване на ангажименти-
те или други задължения, държавата 
членка да отчита тежестта, степента, 
продължителността и системността 
на неспазването във връзка с усло-
вията за подпомагане. Законодател-
ната промяна е свързана и с необ-
ходимостта от синхронизиране на 
нормативната уредба с окончателно 
решение №  8020 от 29.05.2019  г. на 
Върховния административен съд, Пе-
тчленен състав – I колегия по адм. 
дело № 1757/2019 г., с което е потвър-
дено решение №15652 от 14.12.2018г., 
постановено по адм. дело №11 440 по 
описа за 2017 г. на тричленен състав 
на Върховен административен съд /
ВАС/, Четвърто отделение, с което е 
обявена за нищожна Методика за оп-
ределяне на санкциите след плащане 
по проекти по Програмата за разви-
тие на селските райони 2007 – 2013 г., 
утвърдена от изпълнителния дирек-
тор на Държавен фонд „Земеделие“. 
Това налага създаването на законова 
делегация, по силата на която из-
пълнителният директор на фонда да 
може да определя правилата за оп-
ределяне размера на подлежащата за 
възстановяване финансова помощ по 
силата на нормативен акт, като по 
този начин се гарантира публичност 
и равноправие при сходни наруше-
ния на бенефициентите. 

Закон за изменение и допълнение на 
Закона за пощенските услуги

Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по транспорт, ин-

формационни технологии 
и съобщения (водеща), 
Комисия по бюджет и 
финанси

Приет на: 20 юни 2019 г.;
 обн., ДВ, бр. 53 от 2019 г.

Законът за изменение и допълне-
ние на Закона за пощенските услуги 
предвижда мерки по прилагането на 
Регламент (ЕС) 2018/644 на Евро-
пейския парламент и на Съвета от 
18 април 2018 г. относно услугите за 
трансгранична доставка на колетни 
пратки, наричан „Регламент (ЕС) 
2018/644“. Държавите членки тряб-
ва не по-късно от 23 ноември 2019 г. 
да нотифицират пред Европейската 
комисия разпоредбите, които прием-
ат по отношение на установяването 
на система от санкции, приложими 
при нарушаване на разпоредбите на 
Регламент (ЕС) 2018/644. В админи-
стративнонаказателните разпоредби с 
новия чл. 105г се въвеждат национал-
ни мерки по прилагането на изисква-
нията на Регламент (ЕС) 2018/644, 
свързани с осъществяването на по-
следователен регулаторен надзор по 
отношение на участниците на паза-
ра на трансгранична доставка на ко-
летни пратки. Определен е видът и 
размерът на санкциите за нарушения 
на Регламент (ЕС) 2018/644 които 
гарантират, че при прилагането им 
ще бъдат постигнати посочените в 
него цели. За нарушенията са опре-
делени сравнително високи санкции, 
тъй като всяко неизпълнение пряко 
засяга целите по чл.  26 от Догово-
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ра за функционирането на Европей-
ския съюз, за постигането на които 
е приет Регламент (ЕС) 2018/644. 
С неспазването на изискванията на 
Регламент (ЕС) 2018/644 биха били 
засегнати общоевропейски ценности, 
включително свободата на движение, 
правата на потребителите и конку-
ренцията и в този смисъл, санкци-
ите ще имат превантивен и възпи-
ращ ефект. В чл. 15 е създадена нова 
ал.  4, съгласно която Комисията за 
регулиране на съобщенията е опре-
делена като национален регулаторен 
орган по смисъла на Регламент (ЕС) 
2018/644.

Със закона са прецизирани раз-
поредбите относно изискванията на 
европейската рамка, свързана с дър-
жавните помощи за услуги от общ 
икономически интерес, както и с 
процедурата по доказване на нетни-
те разходи от задължения оператор и 
определяне на размера на средствата 
за компенсиране на несправедлива-
та финансова тежест от извършване 
на универсалната пощенска услуга 
(УПУ). Размерът на несправедлива-
та финансова тежест от извършване 
на УПУ се определя от Комисията 
за регулиране на съобщенията въз 
основа на нетните разходи, изчисле-
ни при спазване на методиката по 
чл. 15, ал. 1, т. 11. Средствата за ком-
пенсиране на несправедливата фи-
нансова тежест от извършването на 
УПУ се предоставят на пощенския 
оператор със задължение за извърш-
ване на УПУ съгласно чл. 2, параграф 
1, буква „а“ от Решение на Комиси-
ята от 20 декември 2011  г. относно 
прилагането на член 106, параграф 
2 от Договора за функционирането 
на Европейския съюз за държавната 
помощ под формата на компенсация 
за обществена услуга, предоставена 

на определени предприятия, натова-
рени с извършването на услуги от 
общ икономически интерес, нари-
чано „Решение на Комисията от 20 
декември 2011 г.“. Новите ал. 6-10 на 
чл. 29 съдържат разпоредби с които 
се променя модела на компенсиране 
на пощенския оператор със задълже-
ние за извършване на УПУ. Компен-
сирането на задължения оператор се 
осъществява авансово за текущата 
година на базата на компенсацията, 
определена през предходната година. 
С чл. 66, ал. 2, т. 6 е регламентирано 
осигуряването на разумна печалба да 
става при спазване на изискванията 
по чл. 5 от Решението на Комисията 
от 20 декември 2011 г.

Със закона ясно и точно са разгра-
ничени универсалната пощенска ус-
луга от пощенските услуги, включени 
в обхвата на универсалната пощен-
ска услуга, с цел избягване на непра-
вилното тълкуване на двете понятия. 
В глава четвърта е създаден раздел 
Iа „Пощенски услуги, включени в 
обхвата на универсалната пощенска 
услуга“, като в чл.  36б са посочени 
характеристиките на тези услуги. В 
чл. 34 е създадена ал. 5, съгласно коя-
то УПУ се извършва само в пакет 
от всички услуги по ал. 1 на същия 
член, с което се подчертава същност-
та на универсалната пощенска услу-
га като услуга от общ икономически 
интерес, задоволяваща минимални 
потребности на обществото от ос-
новни пощенски услуги. Пощенските 
оператори могат да извършват по-
щенски услуги въз основа на издаде-
ни индивидуални лицензии, съответ-
но подадено писмено уведомление за 
извършване на пощенски услуги по 
чл. 38, т. 1 – 3. Прецизирани са разпо-
редбите, отнасящи се до броя и раз-
положението на точките за достъп 
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до пощенската мрежа на задължения 
пощенски оператор (чл.  33, ал.  3), 
както и принципите, с които следва 
да бъдат обвързани правилата за об-
разуване на цените по видове услуги 
от УПУ (чл. 66, ал. 2). Въвежда се из-
искване към пощенските оператори 
да събират, обработват и съхраняват 
идентификационни данни на пода-
тели на вътрешни пощенски пратки 
с наложен платеж, на податели на 
изходящи международни пощенски 
пратки с наложен платеж и без на-
ложен платеж, както и на получа-
телите на суми в брой от наложен 
платеж, включително когато са по-
лучени чрез пощенски паричен пре-
вод. Прецизирани са регулаторните 
функции на Комисията за регулиране 
на съобщенията относно даването на 
задължителни указанията, свързани 
с изчисляването на нетните разходи 
от извършване на универсалната по-
щенска услуга, както и относно про-
мяна на общите условия на договора 
с потребителите. Подробно са разпи-
сани случаите при които Комисията 
за регулиране на съобщенията може 
да заличи пощенски оператор от ре-
гистъра по чл. 59, ал. 5.

Прецизирани са административ-
нонаказателните разпоредби, като са 
разграничени видовете и размерите 
на глобите, които се налагат за извър-
шено нарушение от физически лице, 
от имуществените санкции, които се 
налагат на юридическо лица и ед-
ноличен търговец. За нарушение на 
Регламент (ЕС) 2018/644 на пощен-
ски оператор се налага имуществена 
санкция от 200 до 1000 лв.

Компенсациите за 2018-а и за 
2019 г., определени по реда на чл. 29, 
ал.  4, се превеждат разсрочено през 
следващите 5 бюджетни години, като 
се планират в закона за държавния 

бюджет на Република България за 
съответната година по предложение 
на министъра на транспорта, инфор-
мационните технологии и съобще-
нията.

Закон за изменение и допълнение на 
Закона за защита от шума в околната 
среда

Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по здравеопаз-

ването (водеща); Коми-
сия по околната среда 
и водите; Комисия по 
икономическа полити-
ка и туризъм; Комисия 
по регионална политика, 
благоустройство и местно 
самоуправление; Комисия 
по вътрешна сигурност и 
обществен ред

Приет на: 19.06.2019 г.;
 обн., ДВ., бр. 52 от 2019 г.

Шумът е един от факторите с най-
неблагоприятно въздействие върху 
населението. Потенциалът му като 
източник на вредни въздействия е 
безспорен. 

 Множеството сигнали, които са 
получени през последните години от 
физически лица, организации и соб-
ственици на туристически обекти от-
носно нарушаване на режима на сън 
и почивка в жилищни сгради, хотел-
ски комплекси и в зони за отдих и 
възстановяване, грубото нарушаване 
на някои от разпоредбите на зако-
на, липсата на координация, както и 
размиване на функциите и отговор-
ностите между отделните институции 
доведоха до идентифициране на не-
обходимостта от промени в някои от 
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разпоредбите на Закона за защита от 
шума в околната среда.

Настоящият Закон за изменение и 
допълнение на Закона за защита от 
шума в околната среда има за цел 
да осигури опазването на здравето на 
населението от вредното въздействие 
на шума, предизвикан от дейността 
на търговски и производствени обек-
ти, разкрити в жилищни сгради и 
сгради със смесено предназначение, 
зони и територии, предназначени за 
жилищно строителство, рекреацион-
ни зони и територии и зони със сме-
сено предназначение. 

В закона се прецизират разпо-
редбите, свързани с правомощията, 
задълженията и отговорностите на 
контролните компетентни органи по 
прилагането на закона.

Във връзка с това се предлага и 
издаване на становище от регионал-
ните здравни инспекции като част 
от процедурата по заявяване на ра-
ботното време пред общинските и 
районните администрации, относно 
осигуряването на акустичен комфорт 
на живущите само за търговски и 
производствени обекти, разкрити в 
жилищни сгради и/или в сгради със 
смесено предназначение, в които 
част от сградата е предвидена за жи-
лищно строителство.

Въвеждат се ограничения в опре-
делени часови пояси за озвучаване 
на открити площи в зони и тери-
тории, предназначени за жилищно 
строителство, рекреационни зони и 
територии и зони със смесено пред-
назначение, озвучаването на открити 
площи от пътни превозни средства 
и плавателни средства, предназначе-
ни за спорт, туризъм и развлечения 
и водно-атракционни услуги. Предви-
дени са и съответните изключения от 
тези ограничения.

Въвежда се изискването озвуча-
ването на гореописаните открити 
площи да става само с озвучителни 
средства с монтирани автоматични 
регулатори, контролиращи нивото на 
звука така, че да не се допуска екви-
валентно ниво на шум над норматив-
но определените гранични стойности.

Допълват се контролните право-
мощия на министъра на вътрешните 
работи и определени от него длъж-
ностни лица по отношение на озву-
чаването на открити площи в зони и 
територии, предназначени за жилищ-
но строителство, рекреационни зони 
и територии и зони със смесено пред-
назначение, озвучаването на открити 
площи от пътни превозни средства и 
работа и зареждане на обекти за про-
изводство, съхраняване и търговия, 
разположени в жилищни сгради и 
сгради със смесено предназначение. 
При осъществяване на контролните 
си правомощия определените от ми-
нистъра на вътрешните работи лица 
ще могат да издават разпореждания 
и да налагат административни нака-
зания по реда на този закон.

Очакваният резултат от приема-
нето на предложените изменения и 
допълнения на закона е осигуряване 
на акустичен комфорт, подобряване 
качеството на жизнената среда и по-
вишаване на ефективността и качест-
вото на контрола. Ще се създадат 
допълнителни възможности за пре-
венция и опазване на общественото 
здраве. 

Законът за изменение и допълне-
ние на Закона за защита от шума в 
околната среда не съдържа разпо-
редби, свързани с въвеждане на ре-
гулаторни режими. Становището, 
което е предвидено да се издава от 
регионалните здравни инспекции, е 
част от процедурата по заявяване на 
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работното време пред общинските 
и районните администрации относ-
но осигуряването на акустичен ком-
форт на живущите само за търговски 
и производствени обекти, разкрити 
в жилищни сгради и/или в сгради 
със смесено предназначение, в кои-
то част от сградата е предвидена за 
жилищно строителство. Документи 
за издаване на становището от реги-
оналните здравни инспекции се из-
искват и към настоящия момент по 
процедурата по заявяване на работно 
време пред общинските и районните 
администрации.

Закон за ратифициране на Споразу-
мението между Министерството на 
туризма на Република България и 
Световната организация по туризъм 
към ООН за провеждането на Втория 
Международен конгрес на световните 
цивилизации и историческите марш-
рути на СОТ

Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по икономиче-

ска политика и туризъм 
(водеща); Комисия по бю-
джет и финанси; Комисия 
правни въпроси; Комисия 
по външна политика

Приет на: 28 юни 2019 г.;
 обн., ДВ, бр. 55 от 2019 г.

Със Споразумението между Ми-
нистерството на туризма и Световната 
организация по туризъм се определят 
условията за провеждане на Втория 
международен конгрес на световните 
цивилизации и историческите марш-
рути, който се проведе в периода 14 – 
16 юни 2018 г. в София. На Конгреса 
са разгледани възможностите за въз-
обновяване на традициите, свързани 

с древните цивилизации и туризма, 
и е анализирана ролята на туризма 
и античните маршрути в създаването 
на социално-икономически възмож-
ности за развитие на местно ниво. 
Република България е член на Све-
товната организация по туризъм към 
ООН от 1979 г., като Министерство-
то на туризма взема активно участие 
във всички събития на Организация-
та. 

В рамките на Двадесет и втората 
генерална асамблея на Световната 
организация по туризъм, проведена в 
град Чънду, Китайска народна репу-
блика, България е избрана за вице-
председател на Регионалната коми-
сия „Европа“ за 2018 – 2019 г. 

Закон за ратифициране на Протокола 
за изменение на Договора между 
Репуб лика България и Руската 
федерация за социална сигурност 
от 27 февруари 2009 г., подписан на  
4 март 2019 г. в София

Вносител: Министерски съвет
Комисия: Комисия по труда, соци-

алната и демографската 
политика

Приет на: 3 юли 2019 г.;
 обн., ДВ, бр. 56 от 2019 г.

Протоколът за изменение на До-
говора между Република България и 
Руската федерация за социална си-
гурност от 27 февруари 2009 г. е раз-
работен от двете страни при предва-
рителни консултации въз основа на 
общоприетите принципи и норми на 
международното право в областта на 
социалната сигурност и е подписан 
на 4 март 2019 г. в гр. София, Бъл-
гария.



Законодателна дейност 33

С договорените изменения и до-
пълнения се отстраняват установе-
ни в практиката по прилагането на 
Договора затруднения, като съще-
временно се отразяват и настъпили-
те промени в руското и българското 
законодателство в социалната сфера 
след влизането му в сила през 2010 г. 

По отношение на зачитането на 
осигурителен стаж при преценката 
на правото на пенсия по Договора се 
включват следните по-важни обстоя-
телства:

– предвижда се възможност да се 
зачете осигурителен стаж, придобит 
в трети страни, с които държавата, 
която отпуска пенсията, има склю-
чен международен договор, при усло-
вие че тези периоди не съвпадат по 
време на придобиване;

– с оглед избягване на противо-
речиво тълкуване на разпоредбите 
изрично се предвижда, че осигури-
телният стаж, придобит на терито-
рията на другите бивши републики в 
Съюза на съветските социалистиче-
ски републики, не се зачита; при из-
числяването на размера на пенсията 
според законодателството на Руската 
федерация се отчита осигурителни-
ят стаж, придобит съгласно нейното 
законодателство, а също така и на 
територията на бившата Руска съвет-
ска федеративна социалистическа ре-
публика;

– включва се разпоредба, съгласно 
която категоризирането на труда при 
пенсиониране не се прилага поради 
ограничения, произтичащи от руско-
то законодателство.

Създава се процедура по удържа-
не и възстановяване на надплатените 
суми за пенсии и обезщетения. Удър-
жането на превишената част от из-
платените суми ще се осъществява 

в съответствие с националното зако-
нодателство на договарящата страна, 
която го извършва.

Регламентира се по-ясно начинът 
за преизчисляването на пенсиите, от-
пуснати до влизането в сила на До-
говора. Тези пенсии се преразглеждат 
съгласно разпоредбите на Договора 
на основание на заявление на лицето 
от първо число на месеца, следващ 
месеца на неговото подаване, но не 
по-рано от деня на влизането в сила 
на Договора. При това общият раз-
мер на пенсиите, отпуснати от всяка 
договаряща се страна към тази дата, 
не може да бъде по-нисък от разме-
ра на пенсията (пенсиите), получа-
ван от осигуреното лице до нейното 
(тяхното) преразглеждане в съответ-
ствие с Договора. При намаляване 
на размера на пенсиите (пенсията) в 
резултат от преразглеждането такова 
преразглеждане не се извършва и се 
продължава изплащането на отпусна-
та преди това пенсия (пенсии). Пре-
разглеждането на пенсията съгласно 
Договора е окончателно.

Закон за изменение и допълнение на 
Закона за приватизация и следприва-
тизационен контрол

Вносител: Министерски съвет
Комисия: Комисия по икономическа 

политика и туризъм
Приет на: 3 юли 2019 г.;
 обн., ДВ бр. 56 от 2019 г.

Законът за изменение и допъл-
нение на Закона за приватизация 
и следприватизационен контрол 
(ЗПСК) произтича от необходимост-
та да бъде изменено приложение № 1 
към чл. 3, ал. 1 от ЗПСК, като в Спи-
съка на търговските дружества с по-
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вече от 50 на сто държавно участие 
в капитала или на обособени части 
от тях се променят фирмените наи-
менования на следните еднолични 
търговски дружества със 100 на сто 
държавно участие в капитала, в кои-
то министърът на отбраната упраж-
нява правата на държавата като ед-
ноличен собственик на капитала: от 
„Терем“ ЕАД, гр. София, на „ТЕРЕМ 
– ХОЛДИНГ“ ЕАД, гр. София; от 
„Триармстройинвест“, гр. София, на 
„АРМСТРОЙИНВЕСТ“ ЕООД, гр. 
София, и от Многопрофилна болница 
за долекуване, продължително лече-
ние и рехабилитация „ВИТА“ ЕООД, 
гр. Велинград, на Многопрофилна 
болница за продължително лечение 
и рехабилитация „ВИТА“ ЕООД, гр. 
Велинград. Изменението е необходи-
мо с цел привеждане в съответствие 
с настоящите фирмени наименова-
ния и отстраняване на фактическа 
грешка.

Законът за изменение и допъл-
нение на ЗПСК отчита и настъпи-
лата промяна в органа, упражняващ 
правата на държавата в „Информа-
ционно обслужване“ АД, гр. София, 
и „Национален дворец на културата 
– Конгресен център София“ ЕАД. С 
Разпореждане на Министерския съ-
вет от 19 юли 2012 г. е променен ор-
ганът, упражняващ правата на държа-
вата в капитала на „Информационно 
обслужване“ АД, гр. София, от ми-
нистъра на финансите на министъ-
ра на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията, а с Раз-
пореждане № 1 на Министерския съ-
вет от 20 февруари 2013 г. е променен 
и органът, упражняващ правата на 
държавата в капитала на „Национа-
лен дворец на културата – Конгресен 
център София“ ЕАД, от министъра 

на финансите на министъра на кул-
турата.

Закон за изменение и допълнение на 
Закона за устройството на черномор-
ското крайбрежие

Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по регионална 

политика, благоустрой-
ство и местна политика 
(водеща), Комисия по 
икономическа политика 
и туризъм, Комисия по 
околната среда и водите

Приет на: 13 юни 2019 г.; върнат за 
ново обсъждане 

Повторно
приет на: 10 юли 2019 г.;
 обн., ДВ, бр. 56 от 2019 г.

Със Закона за изменение и допъл-
нение на Закона за устройството на 
Черноморското крайбрежие се пра-
вят изменения в различни насоки, 
както следва:

Предвижда се условията на търга 
за отдаване под наем на морски плаж 
се публикуват на интернет страницата 
на Министерството на туризма най-
малко 30 дни преди крайния срок за 
подаване на заявленията за участие, 
в случаите когато министърът на ту-
ризма отдава под наем за срок до 
5 години морските плажове. Когато 
тези правомощия са делегирани на 
областния управител, условията на 
търга за отдаване под наем се пуб-
ликуват в същия срок на интернет 
страницата на съответната областна 
администрация.

Законът забранява да се възлагат 
на концесия или да се отдават под 
наем морски плажове, които грани-
чат със защитени територии, ако до 
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тях няма възможност да бъде осигу-
рен свободен достъп чрез отворен за 
обществено ползване път и за кои-
то няма възможност за осигуряване 
на електричество и вода, както и за 
отвеждане, пречистване или съхране-
ние на отпадъчните води.

Предвижда се в зона „А“ и в зона 
„Б“ извън територията на морските 
плажове, пясъчните дюни и катего-
ризираните къмпинги в поземлени 
имоти или части от тях, собственост 
на държавата, на общините, на част-
ни физически или юридически лица, 
попадащи в горски територии или в 
земеделски земи, както и в незастро-
ени имоти, включени в границите на 
урбанизирани територии, без промя-
на на предназначението да може се 
обособяват места за временно разпо-
лагане на палатки, кемпери или ка-
равани. Тези места не се категори-
зират като къмпинги по смисъла на 
Закона за туризма. В тях се разре-
шава поставянето само на обекти за 
обслужване на отдиха и туризма без 
търговско предназначение, които не 
представляват строителство по сми-
съла на Закона за горите и на Закона 
за устройство на територията. Усло-
вията и редът за определяне на мес-
тата за къмпингуване, правилата и 
нормативите за устройването и полз-
ването им, както и за престоя в тях, 
се определят с наредба на министъра 
на регионалното развитие и благоу-
стройството, министъра на земедели-
ето, храните и горите, министъра на 
околната среда и водите и министъра 
на туризма.

Въз основа на Закона за изме-
нение и допълнение на Закона за 
устройството на Черноморското 
крайбрежие главният архитект на 
съответната община разрешава или 
отказва издаването на разрешението 

преместваеми обекти и съоръжения 
на територията на морските плажове 
в 30-дневен срок от постъпване на 
искането.

Въвеждат се различни забрани. 
Забранява се поставянето на шатри 
и палатки, както и преминаването, 
паркирането и престоят на превозни 
средства, ремаркета и полуремаркета 
върху подвижни (бели) дюни, непод-
вижни дюни с тревна растителност 
(сиви дюни) и облесени дюни, попа-
дащи в границите на зона „А“, зона 
„Б“„ или в урбанизираните терито-
рии на населените места след грани-
ците на зона „А“. 

Изменят се или се създават съста-
ви на административни нарушения и 
съответните за тях административни 
наказания. Предвижда се админи-
стративнонаказателна отговорност за 
ограничаване правото на граждани-
те на свободен и безплатен достъп 
до морските плажове в нарушение 
на закона или определянето такси за 
това; за поставянето на заграждения, 
ограничаващи свободния достъп до 
морските плажове, пясъчните дюни 
и други обекти; за поставянето на 
палатка, шатра или паркирането на 
кемпер или каравана в чужд неуре-
гулиран поземлен имот в зона „А“ 
или в зона „Б“ извън определените 
за това места; за поставянето на пре-
местваем обект или съоръжение на 
територията на морския плаж; за по-
ставянето на преместваеми обекти и 
съоръжения върху подвижни (бели) 
дюни, неподвижни дюни с тревна 
растителност (сиви дюни) и облесени 
дюни, попадащи в границите на зона 
„А“, зона „Б“ или в урбанизираните 
територии на населените места след 
границите на зона „А“; за разпола-
гането без право на плажни принад-
лежности, които се предоставят въз-
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мездно на посетителите на морския 
плаж и/или се обвързва предоставя-
нето им на посетителите на морския 
плаж като добавка към продавана 
стока или услуга безвъзмездно или 
срещу привидна цена на друга стока 
или услуга. Определят се и длъжност-
ните лица, които да издават актовете 
за установяване на административни 
нарушения и длъжностни лица, кои-
то да издават наказателните постано-
вления за съответните нарушения.

Законът за изменение и допъл-
нение на Закона за устройството на 
Черноморското крайбрежие влиза в 
сила от деня на обнародването му в 
„Държавен вестник“ с изключение на 
§  9 относно чл.  24в, който влиза в 
сила в едногодишен срок от влиза-
нето в сила на наредбата по чл. 10а, 
ал. 3.

 
Закон за изменение и допълнение 
на Закона за посевния и посадъчния 
материал

Вносител: Министерски съвет 
Комисия: Комисия по земеделието 

и храните
Приет на: 11 юли 2019 г.; 
 обн., ДВ, бр. 59 от 2019 г.

Законът за изменение и допълне-
ние на Закона за посевния и поса-
дъчния материал има за основна цел 
привеждане на услугите за бизнеса, 
които предоставя Изпълнителната 
агенция по сортоизпитване, апроба-
ция и семеконтрол (ИАСАС) в съот-
ветствие със Закона за ограничаване 
на административното регулиране 
и административния контрол върху 
стопанската дейност. 

В тази връзка, със законопроекта 
се въвежда минимален срок от десет 

работни дни за отстраняване на нере-
довности по всички видове заявления, 
които се подават и за които досега 
такъв срок не е бил предвиден. Това 
са заявления за получаване на разре-
шение за извършване на лаборатор-
ни анализи на посевните качества на 
семената и на анализи на здравното 
състояние на семената и посадъчния 
материал, заявления за вписване на 
сорт в официалната сортова листа, 
заявления за получаване на разреше-
ние за сортоизпитване, заявления за 
издаване на удостоверение за сортоиз-
питатели и заявления за регистрация 
в публичния национален електронен 
регистър на лицата, които търгуват 
с посевен или посадъчен материал. 
В закона е регламентирана възмож-
ност за отнемане на разрешението на 
инспектора, когато при контролната 
официална полска инспекция се ус-
тановят несъответствия, допуснати 
по негова вина, които не позволяват 
да продължи сертифицирането на 
посева, като впоследствие лицето ще 
трябва отново да кандидатства за из-
даване на разрешение пред Изпълни-
телната агенция по сортоизпитване, 
апробация и семеконтрол. 

По отношение на овощните расте-
ния отпада задължението те да отго-
варят на изискванията за биологични 
и стопански качества за почвено-
климатичните условия на страната и 
изпитанията ще се провеждат само 
по преценка на селекционера. Запаз-
ва се изискването да са различими, 
хомогенни и стабилни. Заявленията 
за вписване на сорт в официалната 
сортова листа за следващата година 
ще се подават ежегодно до 20 декем-
ври. В 15-дневен срок Изпълнител-
ната агенция по сортоизпитване, ап-
робация и семеконтрол ще следва да 
уведоми възложителя на сортоизпит-
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ването за заповедта на министъра на 
земеделието, храните и горите, с коя-
то се утвърждава окончателното ре-
шение за признаване и вписване на 
сорта в официалната сортова листа 
или се прави мотивиран отказ.

Прецизира се текстът, регламен-
тиращ таксите, които се събират за 
сортоизпитване, като е предвидено 
техният размер да се определя по 
тарифа на Министерския съвет, като 
за извършване от страна на ИАСАС 
на дейности и услуги на физически и 
юридически лица същите ще запла-
щат цена по ценоразпис, утвърден от 
изпълнителния директор на агенция-
та, публикуван на интернет страни-
цата є.

Разрешенията за вземане на проби 
за лабораторни анализи ще се изда-
ват на лица, положили успешно из-
пит за пробовземачи, организиран от 
ИАСАС.

Прецизирани са разпоредбите на 
глава седма от закона относно изно-
са на посевен и посадъчен материал, 
като от обхвата на закона са изклю-
чени семената и посадъчният мате-
риал, предназначени за износ в трети 
страни. Въвежда се изискване семе-
ната и посадъчният материал, които 
се внасят, да отговарят на решенията 
за еквивалентност на Европейската 
комисия, като отпада задължението 
за провеждане на грунтов контрол. 
Контролът върху достоверността на 
посочената информация е възложен 
на Изпълнителната агенция по сорто-
изпитване, апробация и семеконтрол. 
Предвидени са съответните изисква-
ния по отношение на етикетирането 
и сертификатите, с които следва да 
са придружени съответните видове 
семена и посадъчен материал. 

В допълнителните разпоредби на 
закона са въведени легални дефини-

ции за „ISTA оранжев международен 
партиден сертификат“ и за „грунтов 
контрол“.

Закон за изменение и допълнение на 
Закона за българските лични доку-
менти

Вносители: Общ законопроект с вно-
сител Министерски съвет 
и н.п. Андон Дончев и 
група народни представи-
тели

Комисии: Комисия по вътрешна 
сигурност и обществен 
ред (водеща); Комисия 
по външна политика; Ко-
мисия по политиките за 
българите в чужбина

Приет на: 11 юли 2019 г.; 
 обн., ДВ, бр. 58 от 2019 г.

Част от промените в закона са 
свързани с подобряване на админи-
стративното обслужване при предос-
тавяне на административни услуги от 
Министерството на вътрешните ра-
боти по Закона за българските лични 
документи и Закона за Министер-
ството на вътрешните работи, както 
и с намаляване на административ-
ната тежест при предоставянето на 
услуги по издаване и получаване на 
български лични документи в стра-
ната и в чужбина, а именно:

– конкретизират се данните, които 
се посочват при подаване на заяв-
ление за издаване на лична карта и 
паспорт при първо издаване на доку-
мент за самоличност;

– посочват се документите, кои-
то трябва да представи българският 
гражданин при подаване на заявле-
ние за издаване на лична карта;
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– данните за родители, съпруг/съ-
пруга, законен представител и указ 
на президента на Република Бълга-
рия за промяна на гражданството 
вече се посочват от заявителя само 
в случай на първо издаване на доку-
мент за самоличност;

– въвеждат се срокове за издава-
не на лични карти и паспорти – при 
обикновена услуга – до 30 дни, при 
бърза услуга – до 3 работни дни, а 
при експресна услуга – до 8 работни 
часа, от приемането на заявлението;

– намаляват се сроковете за изда-
ване на български лични документи 
при подадено в чужбина заявление – 
до 45 дни за обикновена услуга и до 
30 дни за бърза услуга;

– въвеждат се срокове за издава-
не на документ за самоличност на 
чужденец, получил убежище, статут 
на бежанец или хуманитарен статут 
по Закона за убежището и бежанците 
– до 30 дни при обикновена услуга и 
до 10 работни дни при бърза услуга;

– към заявлението за издаване на 
паспорт или заместващ го документ 
е предвидено да се прилага удосто-
верителен документ за раждане на 
лица под 18 години, в случай че за-
явителят не притежава валиден доку-
мент за самоличност, с който да се 
идентифицира;

– въвежда се срок за предоставяне 
на данни от информационните фон-
дове за българските лични докумен-
ти – до 14 дни от регистрирането на 
искането или подадено писмено за-
явление;

– въвежда се възможност българ-
ски личен документ да бъде получен 
извън страната лично чрез използва-
не на лицензиран доставчик на по-
щенска или куриерска услуга;

– създава се възможност за по-
даване на заявления за подмяна на 
български лични документи чрез ав-
томатизираната информационна сис-
тема за електронни услуги на Минис-
терството на външните работи; наред 
с опцията за използване на квали-
фициран електронен подпис заявите-
лят ще може да подаде заявление в 
електронен формат и без да използва 
такъв подпис, като към заявлението 
прикачи копие на валидния доку-
мент, чиято подмяна желае.

Предвидена е възможност пас-
портите на българските граждани 
да се издават със срок на валидност 
5 или 10 години съгласно заявения 
от лицето срок. От тази възможност 
може да се възползват българските 
граждани след създаване на органи-
зационни условия и осигуряване на 
необходимите технически и програм-
ни средства от страна на Министер-
ството на вътрешните работи, но не 
по-късно от 1 януари 2021 г. На ли-
цата до 18-годишна възраст се изда-
ват паспорти със срок на валидност 
5 години.

Друга част от промените в закона 
са свързани с отпадане на възмож-
ността личните карти, паспортите и 
удостоверенията за пребиваване на 
лица, които не са български граж-
дани да съдържат квалифицирано 
удостоверение за електронен подпис, 
както и отпадане на възможността 
паспортът да съдържа и удостовере-
ние за електронна идентичност. Съ-
ответните промени са направени и 
в Закона за електронния документ и 
електронните удостоверителни услу-
ги и в Закона за електронната иден-
тификация.

Със заключителните разпоредби 
на закона се правят промени и в 
следните закони:
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– в Закона за министерството на 
вътрешните работи – промените са 
свързани с регламентиране на сро-
ковете и реда за издаване и оспор-
ване на становища/сертификати и 
други документи за съответствие 
с правилата и нормите за пожарна 
безопасност, издавани от органите по 
пожарна безопасност и защита на на-
селението;

– в Закона за Националната сис-
тема за спешни повиквания с единен 
европейски номер 112 – увеличава се 
срокът от 3 на 5 години, в който се 
съхраняват данните, които оператор 
на телефон 112 събира и предава по 
повод повикване и които се записват 
автоматично в електронен регистър;

– в Закона за чужденците в Ре-
публика България – чужденците от 
български произход, които са приети 
като студенти в редовна форма на 
обучение във висше училище в Ре-
публика България и които предста-
вят документ за български произход, 
вече могат да получат разрешение за 
продължително пребиваване до една 
година и без да притежават виза за 
дългосрочно пребиваване.

Закон за изменение и допълнение на 
Закона за пътищата

Вносители: н.п. Александър Ненков, 
Станислав Иванов, Мла-
ден Шишков, Васил Цве-
танов, Дилян Димитров, 
Александър Иванов

Комисии: Комисия по регионална 
политика, благоустрой-
ство и местно самоупра-
вление (водеща); Комисия 
по транспорт, информа-
ционни технологии и съ-
общения

Приет на: 18 юли 2019 г.; 
 обн., ДВ, бр. 60 от 2019 г.

Със Закона за изменение и до-
пълнение на Закона за пътищата се 
правят изменения в няколко насоки, 
както следва:

Разяснява се техническият начин, 
по който електронната система за тол 
такси изчислява изминатото разстоя-
ние, като е предвидено това да става 
чрез определяне на тол сегментите, 
в които пътното превозно средство е 
навлязло и сбора на изчислените за 
съответните тол сегменти такси, като 
се предлага определение за „тол сег-
мент“ в допълнителните разпоредби 
на закона. 

На следващо място, приети са 
промени относно функциите, които 
доставчиците на декларирани данни 
осъществяват в рамките на Електрон-
ната система за тол такси. Предвиж-
да се доставчиците на декларирани 
данни да предоставят получаваните 
от тях данни за географското пози-
циониране на пътните превозни 
средства на доставчици на услуга за 
електронно събиране на такси за из-
минато разстояние. Агенция „Пътна 
инфраструктура“ осъществява кон-
трол и надзор върху дейността на 
доставчиците на декларирани данни, 
като следи те да отговарят на изис-
кванията, определени в наредбата по 
чл.  10 ал.  7 от закона и води пуб-
личен списък на лицата, които от-
говарят на тези изисквания. В тази 
връзка се премахва задължението 
на Агенция „Пътна инфраструктура“ 
да организира разпространението на 
бордови устройства и да отчита полз-
вателите на платената пътна мрежа, 
като тези дейности се извършват от 
доставчиците на услуги за електрон-
но събиране на пътни такси.
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Предвижда се възстановяване на 
недължимо платени такси по чл. 10 и 
чл. 18 по реда на Закона за държав-
ните такси.

Съществени изменение са напра-
вени и в преходните и заключителни 
разпоредби на закона. Предвижда се 
таксуването с тол такса по отноше-
ние на пътните превозни средства с 
обща технически допустима макси-
мална маса над 3,5 тона да се при-
лага от деня, следващ деня на обна-
родването в „Държавен вестник“ на 
решение на Министерския съвет, по 
предложение на министъра на регио-
налното развитие и благоустройство-
то, но не по-късно от 1 март 2020 г. 
До прилагането на таксуването с тол 
такса пътните превозни средства с 
обща технически допустима макси-
мална маса над 3,5 тона заплащат 
електронна винетна такса с валид-
ност за месец, седмица или дневна. 
Предвижда се от деня, следващ деня 
на обнародването в „Държавен вест-
ник“ на решението на Министерския 
съвет относно въвеждането на тол 
таксата, но не по-късно от 1 март 
2020 г., за преминаване по платената 
пътна мрежа пътните превозни сред-
ства с обща технически допустима 
максимална маса над 3,5 тона да за-
плащат само тол такса. 

Отменят се разпоредбите, пред-
виждащи поетапното преустановя-
ване на издаването на електронни 
винетки за пътните превозни сред-
ства с обща технически допустима 
максимална маса над 3,5 тона от 16 
юли 2019 г. със срок на валидност 1 
месец, от 9 август 2019 г. За винетни 
такси със срок на валидност от една 
седмица и от 23:59 часа на 15 август 
2019 г. за винетни такси със срок на 
валидност от един ден.

Определя се размерът на винетни-
те такси за пътните превозни средства 
с обща технически допустима макси-
мална маса над 3,5 тона до прилагане 
на таксуването с тол такса. Размерът 
следва да е не по-висок от максимал-
ните размери на таксите за ползване 
на инфраструктура в евро, включи-
телно административните разходи, 
определени на годишна база. Такси-
те за ползване на инфраструктурата 
от пътните превозни средства с обща 
технически допустима максимална 
маса над 3,5 тона са пропорционални 
на продължителността на ползването 
и имат валидност за ден, седмица и 
месец. Месечният размер е не по-ви-
сок от 10 на сто от годишния размер, 
седмичният размер – не по-висок 
от 5 на сто от годишния размер, а 
дневният размер – не по-висок от 2 
на сто от годишния размер. Макси-
малната дневна такса за ползване на 
пътната инфраструктура от пътните 
превозни средства с обща технически 
допустима максимална маса над 3,5 
тона е 12 евро.

С преходните и заключителни раз-
поредби на Закона за изменение и 
допълнение на Закона за пътища-
та се правят промени и в Закона за 
движението по пътищата, с които се 
отлага прилагането на санкционните 
разпоредби, свързани с движението 
по платената пътна мрежа от пътни-
те превозни средства с обща техни-
чески допустима максимална маса 
над 3,5 тона, за които се дължи тол 
такса. Отлагането е до деня, следващ 
деня на обнародване в „Държавен 
вестник“ на решение на Министер-
ския съвет за таксуване с тол такса, 
но не по-късно от 1 март 2020 г. 

В преходните и заключителни раз-
поредби на Закона за изменение и 
допълнение на Закона за движение-



Законодателна дейност 41

то по пътищата (обн., ДВ, бр. 105 от 
2018 г.) Се създава състав на админи-
стративно нарушение за периода от 
влизането в сила на закона до при-
лагането на таксуването с тол так-
са по отношение на пътни превозни 
средства с обща технически допусти-
ма максимална маса над 3,5 тона. До 
прилагането на таксуването с таксата 
по чл. 10, ал. 1, т. 2 от Закона за пъ-
тищата водач, който управлява пътно 
превозно средство с обща технически 
допустима максимална маса над 3,5 
тона по път, включен в обхвата на 
платената пътна мрежа, за което е 
дължима, но не е заплатена винетна 
такса по чл. 10, ал. 1, т. 1 от същия 
закон, се наказва с глоба 2  000 лв. 
Дава се компетентност на съответ-
ните длъжностни лица да съставят 
актове за установяване на админи-
стративните нарушения и да издават 
наказателни постановления за тях.

В Закона за движението по пъти-
щата се прави и промяна във връз-
ка с принудителна административна 
мярка по чл. 171, т. 8 – временно не-
допускане продължаване на движе-
нието на превозно средство, за което 
не са изпълнени задълженията по ус-
тановяване размера и заплащане на 
съответната такса по  чл. 10, ал. 1 от 
Закона за пътищата – до заплащане-
то є, но за не повече от един месец. 
Предвижда се от влизането в сила 
на закона тази мярка да се прила-
га само от Агенция „Митници“ при 
осъществявания от нейните органи 
контрол на граничните контролно-
пропускателни пунктове.

Законът за изменение и допълне-
ние на Закона за пътищата влиза в 
сила от деня на обнародването му в 
„Държавен вестник“, с изключение 
на параграф 1, т. 1 и §  2, (относно 
техническият начин за изчисляване 

на изминатото разстояние), §  8 (от-
носно размерът на винетните такси 
за пътните превозни средства с обща 
технически допустима максимална 
маса 3,5 тона) и §  9, т. 3 (относно 
промените преходните и заключител-
ни разпоредби на Закона за измене-
ние и допълнение на Закона за дви-
жението по пътищата, обн., ДВ, бр. 
105 от 2018  г.), които влизат в сила 
от 16 август 2019 г. и параграф 7, т. 7 
(относно отмяната на § 27, свързан с 
преустановяване издаването то Аген-
ция „Пътна инфраструктура“ на ме-
сечни електронни винетки за пътните 
превозни средства с обща технически 
допустима маса над 3,5 тона), който 
влиза в сила от 15 юли 2019 г.

Закон за изменение и допълнение 
на закона за държавния бюджет на 
република българия за 2019 г.

Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по бюджет и фи-

нанси (водеща), Комисия 
по отбрана

Приет на: 19 юли 2019 г.;
 обн., ДВ бр. 60 от 2019 г.

Законът за изменение и допълне-
ние на Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2019  г. 
обезпечава финансовото придоби-
ване на нов тип бойни самолети 
от въоръжените сили на Република 
България и осигурява необходими-
ят ресурс в размер на 2.1 млрд. лв. 
Съществен момент във финансовия 
модел е начинът на плащане, който 
предвижда определената цена (cash 
with acceptance), посочена в между-
народните договори с правителство-
то на САЩ, да се депозира изцяло в 
кратък срок след тяхното подписване 
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по сметка на федералното правител-
ство. Депозираните средства ще се 
използват от Агенцията на САЩ за 
сътрудничество в областта на отбра-
ната и сигурността за извършване на 
плащания в хода на изпълнението на 
договорите. Условията на програмата 
на САЩ за чуждестранни продажби 
за военни цели (FMS) дават възмож-
ност, след превеждане от Министер-
ството на отбраната по сметка на 
правителството на САЩ на сумите 
за изпълнение на договорите за при-
добиване на нов тип боен самолет, 
част от тях да се депозират и инвес-
тират чрез банкови и инвестицион-
ни сметки във Федералната резервна 
банка на Ню Йорк за осигуряване на 
доходност от тези средства в полза 
на българската държава. Реализи-
рането на тази възможност изисква 
сключване на споразумение между 
Министерството на отбраната, Аген-
цията на САЩ за сътрудничество в 
областта на отбраната и сигурността 
и Федералната резервна банка на 
Ню Йорк, като в него може да участ-
ва Българската народна банка като 
агент на държавата. Този финансов 
модел за реализиране на проекта за 
инвестиционен разход „Придобиване 
на нов тип боен самолет“, в изпъл-
нение на Решението на Народното 
събрание от 16 януари 2019 г., изис-
ква осигуряването на допълнителни 
разходи над одобрените от Народно-
то събрание със Закона за държавния 
бюджет на Република България за 
2019  г. Предвид посоченото по-горе 
условие, постигнатите договорености 
по отношение на цената на пакета 
по сделката, която възлиза на 2 198,3 
млн. лв. (изчислена при прогнозен 
валутен курс на лева спрямо щатския 
долар от 1,75 лева за долар), както 
и отчитайки допълнителните очаква-

ния на Министерството на отбрана-
та, със закона се увеличава размера 
на разходите по бюджета на Ми-
нистерството на отбраната за 2019 г.  
с 2 100,0 млн. лева. Същевременно се 
намаляват разходите по държавния 
бюджет, като планираните в разчети-
те към Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2019  г. 
средства в общ размер на 271 млн. 
лв. за реализиране на други проекти 
за модернизация на Българската ар-
мия да не бъдат разходвани през на-
стоящата година. Отчитайки нетното 
увеличение на разходите по държав-
ния бюджет в размер на 1,829 млрд. 
лв. в Закона за изменение и допълне-
ние на Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2019 г. се 
предвижда увеличение на дефицита 
по държавния бюджет с 1,829 млрд. 
лв. до 2,228 млрд. лева. Изготвените 
разчети за основните параметри по 
консолидираната фискална програ-
ма предвиждат бюджетното салдо по 
консолидираната фискална програма 
за 2019 г. да бъде отрицателно в раз-
мер на 2,429 млрд. лв. или 2,1 на сто 
от прогнозния БВП.

Закон за изменение и допълнение на 
Закона за концесиите

Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по правни въ-

проси (водеща); Комисия 
по регионална политика, 
благоустройство и местно 
самоуправление и Ко-
мисия по икономическа 
политика и туризъм 

Приет на: 18 юли 2019 г.;
 обн., ДВ, бр. 60 от 2019 г.
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Целта на закона за допълнение 
на Закона за концесиите е създава-
нето на специална цялостна уредба 
на концесиите за услуга с обект мор-
ски плаж, преодоляване на празноти 
и пропуски в Закона за концесиите, 
облекчение на административната 
тежест и създаване на възможност 
срока на процедурите да бъде нама-
лен.

Уредбата на концесия на морски 
плаж се изключва от обхвата на За-
кона за концесиите. Възлагането, из-
пълнението и контролът се уреждат в 
специалния закон, а именно Закона 
за устройството на Черноморското 
крайбрежие. 

В тази връзка в преходните и за-
ключителни разпоредби на закона се 
предлага създаването на нови разпо-
редби в Закона за устройството на 
Черноморското крайбрежие, като в 
нова глава „Възлагане на концесия за 
морски плаж“ са разписани условията 
за провеждане на открита процедура 
за определяне на концесионер; обек-
тите, подлежащи на концесия; изи-
сквания към концесионера; правомо-
щията и задълженията на министъра 
на туризма и на Министерския съвет 
в процедурата за възлагане на конце-
сия за морски плаж; основанията за 
изключване на концесионер от про-
цедурата; действията на комисията за 
организацията и провеждането на от-
критата процедура; изисквания към 
документацията за концесия на мор-
ски плаж; правила за приключване 
или прекратяване на процедурата по 
концесиониране, както и изисквания 
към съдържанието на концесионния 
договор. Създават се нови глави, с 
които се уреждат изпълнението на 
концесионния договор; договорът за 
подизпълнение; изменението и пре-
кратяването на концесионния дого-

вор, както и контролът по изпълне-
нието на сключените концесионни 
договори. Предвидено е субсидиарно 
прилагане на Закона за концесиите в 
случаите на приключване и прекра-
тяване на процедурата за определяне 
на концесионер, както и за страте-
гическото развитие и планиране на 
концесиите за морски плаж, финан-
сирането на дейността, Националния 
концесионен регистър и изпълнение-
то на концесионния договор.

В Закона за устройството на Чер-
номорското крайбрежие е предвиде-
но четиридесет на сто от сумата на 
концесионното възнаграждение и че-
тиридесет на сто от наемната цена 
да постъпват като приход по бюдже-
та на Министерството на туризма. 
Също така се въвежда забрана за 
преминаване, паркиране и престой 
на превозни средства, ремаркета и 
полуремаркета върху територията на 
морския плаж, освен в случаите за 
извършване на разрешените по съ-
ответния ред задължителни дейнос-
ти, предоставяне на плажни услуги и 
извършване на аварийно-спасителна 
дейност на територията на морския 
плаж.

С оглед на промяната в режима 
на възлагане на концесия за морски 
плаж са направени съответните из-
менения и в Закона за туризма.

С преходни разпоредби се уреж-
да реда, по който се довършват дей-
ностите по предоставяне на концесии 
за морски плаж, за които е прието 
решение на Министерския съвет по 
отменения от 1 януари 2019 г. чл. 8д 
от Закона за устройството на Черно-
морското крайбрежие. Регламентира 
се и действието на сключените въз 
основа на тези дейности договори за 
концесия, независимо от датата, на 
която са сключени, както и прило-



Четиридесет и четвърто народно събрание44

жимия режим относно изменението, 
прекратяването и срока на конце-
сията.

Закон за ратифициране на Рамково 
споразумение между Министерството 
на икономиката на Република Бъл-
гария и Lockheed Martin GLobal Inc 
относно Програма за индустриално 
сътрудничество F-16 блок 70

Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по икономиче-

ска политика и туризъм 
(водеща); Комисия по 
отбрана; Комисия по бю-
джет и финанси; Комисия 
по правни въпроси

Приет на: 19 юли 2019 г.;
 обн., ДВ, бр. 60 от 2019 г.

Рамковото споразумение е склю-
чено във връзка с приетия от Народ-
ното събрание актуализиран проект 
за инвестиционен разход „Придоби-
ване на нов тип боен самолет“ и за-
ложеното изискване за осъществява-
не на индустриално сътрудничество 
във връзка с изпълнение на проекта. 
В Раздел 8 „Индустриално сътрудни-
чество“ от Проекта за инвестиционен 
разход е посочено, че индустриално-
то сътрудничество цели увеличаване 
на способностите – или създаването 
на такива, на българската индустрия 
в областта на отбраната и сигурнос-
тта за гарантиране на стратегиче-
ските интереси на Република Бълга-
рия. Изисква се всеки потенциален 
доставчик да предложи проекти 
за индустриално сътрудничество в 
следните три области: изграждане 
на национални способности за ло-
гистична поддръжка на самолетите 
на междинно ниво на експлоатация 
(Ка1лопа1 Level-2 Capabilities); дъл-
госрочно коопериране с българската 

индустрия с цел развиване на индус-
триални и технологични способности 
в Република България и изграждане 
на способности в областта на сигур-
ността и отбраната. Най-важната от 
трите области е изграждането на на-
ционални способности за логистична 
поддръжка на самолетите на меж-
динното ниво на експлоатация. Цел-
та е да се постигне максимално въз-
можно ниво, както от икономическа, 
така и от технологична гледна точка 
на независимост при оперирането и 
поддръжката на самолетите в Репу-
блика България.

Рамковото споразумение съдържа 
клаузи, които налагат Народното съ-
брание да го ратифицира на основа-
ние чл. 85, ал. 1, т. 4 и 5 от Конститу-
цията на Република България.

Закон за изменение и допълнение на 
Закона за водите

Вносители: н .п . Искрен Весели-
нов, Александър Ненков, 
Емил Христов, Танер Али, 
Георги Колев, Пламен 
Христов 

Комисии: Комисия по околната сре-
да и водите (водеща), Ко-
мисия по регионална по-
литика, благоустройство 
и местно самоуправление, 
Комисия по икономиче-
ска политика и туризъм, 
Комисия по земеделието 
и храните 

Приет на: 24 юли 2019 г.;
 обн., ДВ, бр. 61 от 2019 г. 

Законът за изменение и допълне-
ние на Закона за водите има за цел 
да прецизира и подробно регламен-
тира хипотезите по прехвърляне на 
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правото на собственост на язовири 
от общините в полза на държавата.

В чл. 13 се създава ал. 3, с която 
се обявяват за публична държавна 
собственост язовирите, прехвърлени 
безвъзмездно от общините на държа-
вата по реда на този закон. Новите 
чл. 19а и 19б регламентират услови-
ята и реда, по които се извършва 
прехвърлянето на собствеността. С 
разпоредбата на чл. 19а, ал. 1 изрич-
но се урежда възможността правото 
на собственост върху язовирите, пуб-
лична общинска собственост, да се 
прехвърля безвъзмездно на държава-
та. В съответствие с разпоредбата на 
чл. 16, ал. 4 от Закона за концесии-
те, която забранява разпореждането 
с обекта на концесията, с ал.  2 на 
чл. 19а се регламентира, че не може 
да бъде прехвърляно правото на соб-
ственост върху язовири, публична 
общинска собственост, за които има 
действащи концесионни договори. С 
ал. 3 на чл. 19а се урежда решението 
за прехвърляне на собствеността – то 
се приема от общинския съвет по 
мотивирано предложение от кмета 
на общината, въз основа на решение-
то на общинския съвет, като кметът 
на общината внася до областния уп-
равител мотивирано предложение за 
промяна на собствеността на язови-
рите. Към предложението се прилага 
решението на общинския съвет и акт 
за общинска собственост за язови-
рите, предмет на решението. Копие 
от документите се изпраща и до ми-
нистъра на икономиката. С чл.  19б 
се урежда процедурата по прехвър-
ляне на собствеността. Областният 
управител се произнася със заповед 
за приемане или отказ от дарението 
в едномесечен срок от получаване-
то на решението на общинския съвет 
с приложените към него документи 

и уведомява кмета на общината, из-
пълнителния директор на Държавно 
предприятие „Управление и стопа-
нисване на язовири“ и министъра на 
икономиката. Прехвърлянето на соб-
ствеността се извършва чрез договор 
за дарение, сключен между кмета на 
общината, чиято собственост е язо-
вирът, и областния управител. До-
говорът между областния управител 
и кмета на общината се сключва в 
14-дневен срок от уведомяването. 
Препис от вписания договор се пре-
доставя на изпълнителния директор 
на Държавно предприятие „Упра-
вление и стопанисване на язовири“. 
За язовир, безвъзмездно прехвърлен 
на държавата, областният управител 
съставя акт за публична държавна 
собственост с предоставени права за 
управление на Държавно предприя-
тие „Управление и стопанисване на 
язовири“. Областният управител от-
казва със заповед приема дарение-
то. Областният управител връща 
предложението и придружаващата 
го преписка на съответната община, 
когато заявеният за прехвърляне от 
общината воден обект не е язовир 
по § 1, ал. 1, т. 94 от допълнителните 
разпоредби, предложението се отнася 
за язовир, отдаден на концесия или 
липсва акт за общинска собственост. 
Заповедта подлежи на обжалване по 
реда на Административнопроцесуал-
ния кодекс в 14-дневен срок от уведо-
мяването на заинтересованите лица.

В преходните и заключителните 
разпоредби с §  8 се допълва разпо-
редбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за 
общинската собственост, като въве-
деното в тези случаи ограничение за 
промяна характера на собствеността 
има за цел да предотврати опасност-
та от заобикаляне на закона чрез пос-
ледващо трансформиране на собстве-
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ността от публична в частна. С § 10 в 
Закона за държавната собственост в 
чл. 15 се създава ал. 7, съгласно коя-
то имоти – публична държавна соб-
ственост по чл. 13, ал. 2 от Закона за 
водите, предоставени за управление 
на Държавно предприятие „Упра-
вление и стопанисване на язовири“, 
може да се предоставят безвъзмезд-
но за управление от Министерския 
съвет по предложение на министъра 
на земеделието, храните и горите на 
сдружения за напояване, регистрира-
ни по реда на Закона за сдруженията 
за напояване, при условия и по ред, 
определени с правилника за прилага-
не на закона.

Закон за изменение на закона за 
държавния бюджет на Република 
България за 2019 г.

Вносител: Министерски съвет
Комисия: Комисия по бюджет и 

финанси
Приет на: 4 юли 2019  г.; върнат за 

ново обсъждане 
Повторно
приет на: 24 юли 2019 г.;
 обн., ДВ бр. 60 от 2019 г.

Със Закона за изменение на Зако-
на за държавния бюджет на Републи-
ка България за 2019 г. Се преизчисля-
ва годишният размер на държавната 
субсидия на политическите партии 
и коалициите за 2019  г., като дейст-
вителните гласове, получени от съ-
ответната партия или коалиция, се 
умножават по 11 лв. за един полу-
чен действителен глас за периода от 
1 януари до 30 юни 2019 г. и размер 
от 1 лв. – за периода от 1 юли до 31 
декември 2019 г. Бюджетната иконо-
мия за второто полугодие на 2019 г. е 

в размер на 14,6 млн. лв.
Със заключителните разпоредби 

на Закона за изменение на Закона 
за държавния бюджет на Република 
България за 2019 г. се правят проме-
ни в Закона за политическите партии, 
Закона за държавната собственост, 
Закона за общинската собственост и 
Изборния кодекс.  

В Закона за политическите партии 
измененията са свързани с разпоред-
бите на глава трета „Имущество, фи-
нансиране и разходване на средства“. 
В чл. 23, ал. 1с новата т. 4 е предос-
тавена възможност дейността на по-
литическите партии да се финансира 
и от дарения от юридически лица и 
еднолични търговци, като с отмяната 
на ал. 2 отпада ограничението относ-
но размера на дарението. С допълне-
нието в чл. 24, ал. 1, т. 2 е въведена 
забрана политическите партии да по-
лучават средства от юридически лица 
и от еднолични търговци, които имат 
просрочени публични задължения и/
или са регистрирани в юрисдикции 
с преференциален данъчен режим. С 
измененията на чл. 29, ал. 2, т. 1 и 2 
политическите партии са задължени 
да създават и водят публичен регис-
тър, в който се вписват и лицата по 
чл. 23, ал.  1, т. 4 и видът, размерът, 
стойността и целта на направеното 
дарение или завещание, съответно се 
вписва и декларацията за произхо-
да на средствата, в случаите когато 
дарението е в размер над една ми-
нимална работна заплата. С измене-
нието на чл.  31, ал.  1 е предвидено 
държавата и общините да предоста-
вят на политическите партии, които 
имат парламентарна група или дос-
татъчен брой народни представите-
ли да образуват такава, безвъзмезд-
но помещения за осъществяване на 
тяхната дейност. Помещенията по 
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чл. 31, ал. 1 могат да се предоставят 
и на партии, които на последните 
избори за народни представители са 
получили не по-малко от едно на сто 
от действителните гласове в страна-
та и извън страната, с изключение 
на гласовете по чл.  279, ал.  1, т. 6 
от Изборния кодекс. Политически-
те партии, на които са предоставени 
помещения по чл. 31, заплащат екс-
плоатационните разходи, ако има та-
кива. Предоставените помещения на 
политическите партии не може да се 
преотдават под наем и да се преот-
стъпват за ползване, като тези поме-
щения може да се ползват съвмест-
но по договор с трети лица само за 
цели, пряко свързани с дейността на 
партията. В тези помещения не може 
да се извършва стопанска дейност. 
Правоотношенията с политическите 
партии се прекратяват поради непла-
щане на експлоатационните разходи 
за повече от три месеца или при на-
рушение на забраната по чл. 32, ал. 2. 
В съответствие с направените проме-
ни в Закона за политическите партии 
се изменят Законът за държавната 
собственост, Законъта за общинска-
та собственост и Изборният кодекс. 
В Закона за държавната собственост 
се изменя чл. 20, ал. 1, като вместо 
предоставянето под наем е предви-
дено безвъзмездно предоставяне на 
имоти – частна държавна собстве-
ност, за нуждите на политическите 
партии, отговарящи на условията на 
Закона за политическите партии, а в 
чл.  24, ал.  2 са регламентирани ос-
нованията за прекратяване на дого-
ворите с политическа партия – ко-
гато съответната партия престане да 
отговаря на условията за предоста-
вяне на държавен имот, определени 
с отделен закон, както и в случаите 
по чл. 32, ал. 3 от Закона за полити-

ческите партии. В Закона за общин-
ската собственост са направени ана-
логични промени съответстващи на 
измененията в Закона за държавната 
собственост. В чл.  14, ал.  4 е пред-
видено безвъзмездно предоставяне 
на имоти за нуждите на общинските 
ръководства на политическите пар-
тии, отговарящи на условията на За-
кона за политическите партии, което 
се извършва от кмета на общината 
без търг или конкурс. Новият чл. 15а 
регламентира основанията за прекра-
тяване на договорите с политическа 
партия – когато партията придобие 
в собственост помещения от същия 
вид, годни за постоянно ползване, 
престане да отговаря на условията за 
предоставяне на общински имот, оп-
ределени с отделен закон, както и в 
случаите по чл. 32, ал. 3 от Закона за 
политическите партии. Правоотно-
шенията се прекратяват със заповед 
на съответния кмет, в която се по-
сочва основанието за прекратяване-
то на правоотношението, събраните 
доказателства и срокът за опразване, 
който не може да бъде по-дълъг от 
един месец, като заповедта подле-
жи на обжалване по реда на чл. 15, 
ал. 5. В Изборния кодекс в чл. 162 са 
включени, като източници на финан-
сиране на предизборната кампания 
на партия, коалиция или инициати-
вен комитет регистрирали кандидат, 
и даренията от юридически лица и 
еднолични търговци. С отмяната на 
чл.  167 е премахнато ограничението 
относно размера на дарението за фи-
нансиране и подпомагане на предиз-
борната кампания. В чл. 168, ал. 1, т. 
2 е въведена забрана за финансиране 
и подпомагане предизборната кампа-
ния на партия, коалиция или инициа-
тивен комитет, относно получаването 
на средства от юридически лица и 
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от еднолични търговци, които имат 
просрочени публични задължения и/
или са регистрирани в юрисдикции 
с преференциален данъчен режим. 
С отмяната на т. 7 на чл. 171, ал. 1 
отпада изискването за публикуване в 
регистъра на Сметната палата име-
ната на физическите лица, предоста-
вили за безвъзмездно ползване вещи 
или услуги за предизборната кам-
пания, срокът на ползването, видът 
и описанието на предоставените за 
ползване вещи и видът на услугите. 
Във връзка с премахнатото ограни-
чение на размера на дарението за 
финансирането и подпомагането на 
предизборната кампания се отменя 
чл. 477, относно състава на админи-
стративното нарушение.

Законът за изменение на Закона 
за държавния бюджет на Република 
България за 2019  г. влиза в сила от 
деня на обнародването му в „Държа-
вен вестник“,

Закон за изменение на Изборния 
кодекс

Вносители: н.п. Даниела Дариткова-
Проданова и група народ-
ни представители

Комисия: Комисия по правни въпро-
си

Приет на: 24 юли 2019 г.;
 обн., ДВ, бр. 61 от 2019 г. 

Със Закона за изменение на Из-
борния кодекс се правят промени, 
свързани с машинното гласуване. С 
изменението в § 39 от преходните и 
заключителни разпоредби на Закона 
за изменение и допълнение на Из-
борния кодекс (ДВ, бр. 21 от 2019 г.) 
се предвижда на общите избори за 
общински съветници и за кметове 

през 2019 г. да не се произвежда ма-
шинно гласуване. След общите мест-
ни избори машинно гласуване ще се 
произвежда при избори за народни 
представители, при избори за прези-
дент и вицепрезидент на република-
та и при избори за членове на Ев-
ропейския парламент от Република 
България, като на тези избори няма 
да се гласува с хартиени бюлетини. 
Изключение от това правило е гла-
суването в секциите по чл. 212, ал. 5 
от кодекса, а именно избирателните 
секции с по-малко от 300 избирате-
ли, подвижните избирателни секции, 
секциите в лечебни заведения, домо-
ве за стари хора и други специализи-
рани институции за предоставяне на 
социални услуги, секциите на плава-
телни съдове и извън страната. 

Закон за изменение и допълнение на 
Закона за железопътния транспорт

Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по транспорт, ин-

формационни технологии 
и съобщения (водеща), 
Комисия по европейски-
те въпроси и контрол на 
европейските фондове 

Приет на: 25 юли 2019 г.;
 обн., ДВ, бр. 62 от 2019 г.

Законът за изменение на Закона 
за железопътния транспорт има за 
цел въвеждането на мерки, необхо-
дими според Европейската комисия, 
с които се гарантира независимостта 
на органа за разследване на произ-
шествия в железопътния, въздушния 
и водния транспорт.

Директива 2004/49/ЕО на Евро-
пейския парламент и съвета от 29 
април 2004  г. относно безопасността 
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на железопътния транспорт в Общ-
ността и за изменение на Директива 
95/18/ЕО относно лицензирането на 
железопътните предприятия и Ди-
ректива 2001/14/ЕО относно разпре-
деляне на капацитета на железопът-
ната инфраструктура и събиране на 
такси за ползване на железопътната 
инфраструктура и за сертифициране 
за безопасност (Директива 2004/49/
ЕО) и Директива 2009/18/ЕО на Ев-
ропейския парламент и на Съвета от 
23 април 2009 година за определяне 
на основните принципи, които уреж-
дат разследването на произшествия 
в областта на морския транспорт, и 
за изменение на Директива 1999/35/
ЕО на Съвета и Директива 2002/59/
ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета (Директива 2009/18/ЕО) 
са въведени в българското законо-
дателство и на национално ниво са 
приети мерки за прилагане на Регла-
мент (ЕС) №  996/2010 на Европей-
ския парламент и на Съвета от 20 
октомври 2010 година относно раз-
следването и предотвратяването на 
произшествия и инциденти в граж-
данското въздухоплаване и за отмяна 
на Директива 94/56/ЕО (Регламент 
(ЕС) № 996/2010) – разпоредбите се 
съдържат в Закона за железопътния 
транспорт, Закона за гражданското 
въздухоплаване, Кодекса на търгов-
ското корабоплаване и в подзаконо-
ви нормативни актове, издадени на 
основание на посочените закони. В 
съответствие с европейското зако-
нодателство Република България 
е създала разследващ орган, който 
съгласно устройствения правилник 
на Министерството на транспор-
та, информационните технологии и 
съобщенията е дирекция „Звено за 
разследване на произшествия във 
въздушния, водния и железопътния 

транспорт“, която е на пряко подчи-
нение на министъра на транспорта, 
информационните технологии и съ-
общенията и извършва разследване 
на авиационни събития, произшест-
вия в морските пространства и про-
изшествия и инциденти в железопът-
ния транспорт. 

В чл. 115и, ал. 3 и 4 от Закона за 
железопътния транспорт е регламен-
тирано, че техническото разследване 
на причините за тежки железопътни 
произшествия се осъществява от спе-
циализирано звено в Министерство-
то на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията. В своя-
та организация и при вземане на 
решения специализираното звено е 
независимо от Изпълнителна аген-
ция „Железопътна администрация“, 
управителя на железопътната инфра-
структура, железопътните предпри-
ятия, както и от всяко друго лице, 
чийто интереси биха могли да са в 
противоречие с функциите на звено-
то. Член 16ж, ал. 1, 3 и 5 от Закона за 
гражданското въздухоплаване регла-
ментира, че специализираното звено 
за разследване на авиационни съби-
тия в Министерството на транспор-
та, информационните технологии и 
съобщенията е на пряко подчинение 
на министъра на транспорта, инфор-
мационните технологии и съобщени-
ята, издръжката му се осъществява 
от бюджета на Министерството на 
транспорта, информационните техно-
логии и съобщенията и функциите на 
специализираното звено се осъщест-
вяват от инспектори по разследване, 
а съгласно чл.  142, ал.  2 разследва-
нето на авиационно произшествие 
или сериозен инцидент на терито-
рията на Република България се из-
вършва от комисия, определена със 
заповед на ръководителя на звеното 
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за разследване на произшествия във 
въздушния, водния и железопътния 
транспорт. Съгласно чл.  79, ал.  1 от 
Кодекса на търговското корабопла-
ване разследването на морски произ-
шествия и инциденти се извършва от 
инспектори по разследването – слу-
жители в специализираното звено за 
разследване на морски произшествия 
и инциденти в Министерството на 
транспорта, информационните техно-
логии и съобщенията. 

В края на 2018 г. Европейската ко-
мисия (ЕК) взе решение да предяви 
искова молба пред Съда на ЕС, в ре-
зултат на която е образувано Дело 
С-33/19 Европейската комисия сре-
щу Република България пред Съда 
на Европейския съюз. В молбата ЕК 
отбеляза на първо място, че „звено-
то за разследване на произшествия 
и инциденти не е независимо от уп-
равителя на инфраструктурата – На-
ционална компания „Железопътна 
инфраструктура“, тъй като министъ-
рът на транспорта, от една страна, 
упражнява контрол над Национална 
компания „Железопътна инфраструк-
тура“, а от друга страна, разследващо-
то звено е част от Министерството на 
транспорта и не разполага с достатъч-
на организационна независимост и 
независимост относно взимането на 
решения“. На второ място, ЕК счита, 
че „бюджетът на специализираното 
звено се представя на министъра на 
транспорта и в българското законо-
дателство няма гаранция, че нужди-
те на разследващия орган в случай 
на тежко произшествие, за което са 
необходими допълнителни средства, 
надвишаващи предвидения бюджет, 
ще бъдат адекватно удовлетворени. 
Като се има предвид, че в настоящия 
случай специализираното звено не е 
юридическо лице и е структурно ин-

тегрирано в министерството, отгова-
рящо за транспорта, чийто министър 
отговаря едновременно и на органа, 
контролиращ даден управител на ин-
фраструктура, тази независимост по 
отношение на достъпа до финансови-
те ресурси, които трябва да є бъдат 
предоставени за изпълнение на зада-
чите є, не е гарантирана чрез предос-
тавянето на отделен бюджет“.

Въз основа на изложеното и за 
да се предотврати рискът Република 
България да бъде осъдена по Дело 
С-33/19, Европейската комисия сре-
щу Република България, са въведени 
изменения в Закона за железопътния 
транспорт, Закона за гражданското 
въздухоплаване и Кодекса на търгов-
ското корабоплаване, като отпадат 
текстовете, че звеното за разследване 
е в структурата на Министерството на 
транспорта, информационните техно-
логии и съобщенията. В посочените 
закони се запазват само функциите 
на звеното за разследване на произ-
шествия и инциденти във въздушния, 
водния и железопътния транспорт. 

Със Закона за изменение на За-
кона за железопътния транспорт в 
чл. 115и, ал. 3 и 4, чл. 115к, чл. 115л, 
ал. 2, чл. 115м, ал. 3 и чл. 115н, ал. 1 
се правят изменения, с които специа-
лизираното звено за разследване на 
железопътни произшествия и инци-
денти в Министерството на транс-
порта, информационните технологии 
и съобщенията се заменя с Нацио-
налния борд за разследване на произ-
шествия във въздушния, водния и же-
лезопътния транспорт. С преходните 
и заключителните разпоредби с § 6 се 
правят изменения в Закона за граж-
данското въздухоплаване в чл.  16б, 
ал. 1, т. 7, чл. 16ж, чл. 139, ал. 1, т. 4, 
чл. 142, ал. 2, 3 и 5 и § 3, т. 67 от до-
пълнителните разпоредби, съответно 
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с § 7 в Кодекса на търговското кора-
боплаване в чл. 79, ал. 1, 5, 7, 8 и 10-
12, съгласно които специализираното 
звено за разследване на авиационни 
събития в Министерството на транс-
порта, информационните технологии 
и съобщенията се заменя с Нацио-
налния борд за разследване на про-
изшествия във въздушния, водния и 
железопътния транспорт. 

В срок до шест месеца от влизането 
в сила на закона Министерският съ-
вет следва да създаде с постановление 
Национален борд за разследване на 
произшествия във въздушния, водния 
и железопътния транспорт – юриди-
ческо лице по чл. 60, ал. 1 от Закона 
за администрацията и да приеме пра-
вилник за дейността, структурата и 
организацията на борда. До влизане-
то в сила на правилника функциите 
и дейностите по разследване на про-
изшествия във въздушния, водния и 
железопътния транспорт се изпълня-
ват от дирекция „Звено за разследва-
не на произшествия във въздушния, 
водния и железопътния транспорт“ в 
Министерството на транспорта, ин-
формационните технологии и съоб-
щенията по досегашния ред, а започ-
налите и недовършени до влизането 
в сила на правилника разследвания 
на произшествия във въздушния, во-
дния и железопътния транспорт да 
се довършват по досегашния ред. 
Трудовите и служебните правоотно-
шения със служителите – инспектори 
в дирекция „Звено за разследване на 
произшествия във въздушния, водния 
и железопътния транспорт“ в Минис-
терството на транспорта, информа-
ционните технологии и съобщенията, 
преминават към Националния борд 
за разследване на произшествия във 
въздушния, водния и железопътния 
транспорт при условията и по реда на 

чл. 123 от Кодекса на труда и чл. 87а 
от Закона за държавния служител и 
в съответствие с определените с пра-
вилника структура и числен състав 
на борда.

Министерският съвет, министърът 
на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията и минис-
търът на вътрешните работи следва 
да приведат приетите, съответно из-
дадените, от тях подзаконови норма-
тивни актове в съответствие със за-
кона в срок до 6 месеца от влизането 
му в сила.

Законът влиза в сила от деня на 
обнародването му в „Държавен вест-
ник“ с цел избягване на неблагопри-
ятните последици за Република Бъл-
гария по Дело С-33/19, Европейската 
комисия срещу Република България.

Закон за ратифициране на Споразу-
мение за предоставяне на подкрепа за 
проекти между Комисията за енергий-
но и водно регулиране на Република 
България и Европейската банка за 
възстановяване и развитие по отно-
шение на Програмата за регулаторно 
развитие на енергийния сектор

Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по енергетика 

(водеща); Комисия по 
бюджет и финанси; Коми-
сия по правни въпроси и 
Комисия по европейските 
въпроси и контрол на ев-
ропейските фондове 

Приет на: 26 юли 2019 г.;
 обн., ДВ, бр. 62 от 2019 г.

Целта на Споразумението е създа-
ването и осъществяването на услуги 
за техническо сътрудничество, като 
следва да бъдат разработени проекти 
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на наредба, методики, инструкции и 
правила, свързани с мониторинга на 
пазара, както и вътрешни правила за 
разследващия експерт на Комисия-
та за енергийно и водно регулиране. 
Предвижда се разработването на про-
екти на правила за водене на единна 
регулаторна отчетност за електрора-
зпределителните оператори, методика 
за оценка стойността на капиталови-
те и оперативни разходи на електро-
разпределителните предприятия, ме-  
тодика за обвързване на регулира-
ните приходи на електроразпредели-
телни предприятия с показателите за 
ефективност и качество на услугите. 
Очаква се развитие на капацитета 
на Комисията за енергийно и водно 
регулиране във връзка с изпълнение 
на правомощията  по прилагането на 
Регламент  (ЕС) №  1227/2011 на Ев-
ропейския парламент и на Съвета от  
25 октомври 2011 г. относно интегри-
тета и прозрачността на пазара за 
търговия на едро с енергия, свързани 
с провеждане на проверки, изземване 
на електронни доказателства и сне-
мане на устни обяснения и налагане 
на наказания, уреждане на спорове 
и начини за обжалване от страна на 
дружествата и други.

Закон за забрана на химическото 
оръжие и за контрол на токсичните 
химически вещества и техните пре-
курсори

Вносител: Министерски съвет
Комисия: Комисия по икономическа 

политика и туризъм
Приет на: 31 юли 2019 г.; 
 обн., ДВ, бр. 63 от 2019 г.

Със закона за изменение и до-
пълнение на Закона за забрана на 

химическото оръжие и за контрол 
на токсичните химически вещества 
(ЗЗХОКТХВТП) и техните прекурсо-
ри се прецизират административно-
наказателните разпоредби, отнасящи 
се до нарушения на спазване изисква-
нията на чл. 10 от Закона за забрана 
на химическото оръжие и за контрол 
на токсичните химически вещества, 
в частта, регламентираща режима на 
трансфер на химически вещества и 
техните прекурсори, попадащ в об-
хвата на Конвенцията за забрана на 
разработването, производството, нат-
рупването и употребата на химическо 
оръжие и за неговото унищожаване. 
Въвежда се изискване на определени 
субекти за полагане на печат върху 
заявленията и декларации, които се 
подават в Междуведомствената ко-
мисия за експортен контрол и нераз-
пространение на оръжията за масово 
унищожение към министъра на ико-
номиката. Със закона не се въвеждат 
регулаторни режими.

С преходните и заключителните 
разпоредби се правят изменения и 
допълнения в Закона за експортния 
контрол на продукти, свързани с от-
браната, и на изделия и технологии 
с двойна употреба. Въвежда се ана-
логично на въведеното със Закона 
за забрана на химическото оръжие и 
за контрол на токсичните химически 
вещества изискване за определени 
субекти за полагане на печат върху 
заявленията и декларации, които се 
подават в Междуведомствената ко-
мисия. Също така се предвижда, че 
в случаите на временен износ и свър-
зания с него реимпорт на продукти, 
свързани с отбраната, за изпълнение 
на задължения по външнотърговски 
договори или споразумения за ре-
монт или модернизация, сключени 
от Министерството на отбраната за 
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нуждите на въоръжените сили на Ре-
публика България не се прилага ре-
гистрационния режим на вноса и/
или износа, упражняван от министъ-
ра на икономиката или от оправо-
мощени от него длъжностни лица. В 
тези случаи е предвидено да се при-
ложи Регламент (ЕС) № 952/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 9 октомври 2013  г. за създаване 
на Митническия кодекс на Съюза. 
Във връзка с предвиденото изключе-
ние с преходна разпоредба се уреж-
дат неприключилите регистърни 
производства, образувани по Закона 
за експортния контрол на продукти, 
свързани с отбраната, и на изделия и 
технологии с двойна употреба.

Закон за ратифициране на между-
народен договор (LOA) BU-D-SAB 
„Самолети F-16 Block 70 и свързана с 
тях поддръжка“ (F-16 Block 70 aircraft 
and associated support), международен 
договор (LOA) BU-D-AAA „Боеприпа-
си в подкрепа на f-16“ (Munitions in 
support of the F-16), международен 
договор (LOA) BU-P-AAD „Sidewinder 
AIM 9X Блок II ракети, свързани 
материали и услуги“ (Sidewinder AIM 
9X Block II Missiles, associated material 
and services) и международен договор 
(LOA) BU-P-LAR „Многофункцио-
нална система за разпределение на 
информация – Съвместна тактиче-
ска радиосистема (MIDS JTRS) (5) 
и свързана с нея поддръжка и обо-
рудване“ (Multifunctional Information 
Distribution System Joint Tactical Radio 
System (MIDS JTRS) (5) and related 
support and equipment)

Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по отбрана (во-

деща); Комисия по бю-
джет и финанси

Приет на: 19 юли 2019 г.; върнат за 
ново обсъждане

Повторно 
приет на: 26 юли 2019 г.;
 обн., ДВ, бр. 60 от 2019 г.

На основание Решение №  398 на 
Министерския съвет от 10 юли 2019 г. 
заместник министър-председателят 
по обществения ред и сигурността и 
министър на отбраната е подписал 
на 11 юли 2019 г. четирите договора 
за доставка на самолети F-16 Block 
70 със свързаното оборудване и въо-
ръжение. 

Договорите обединяват доставката 
на цялостния заявен пакет на обща 
стойност 1 256 153 980 щатски до-
лара, Гарант по изпълнението на до-
говорите от американска страна се 
явява американското правителство. 
Предложените за ратификация дого-
вори са съставени съгласно законода-
телството на САЩ. В тях има редица 
особености, които не съответстват на 
договорно-правната практика, уста-
новена в процесите по придобиване 
на военна техника. Най-характерни 
са:

– посочените цени в договорите са 
в щатски долари, без включени да-
нъци и такси, и отразяват максимал-
но точна прогноза за необходимите 
средства за заплащане към момента 
на извършване на доставката. Въ-
преки това, правителството на САЩ 
поема ангажимент да осигури изде-
лията на посочените цени в долари и 
в рамките на посочената наличност; 

– налични са така наречените 
„отворени клаузи“, които ще бъдат 
конкретизирани в процеса на изпъл-
нение на договорите поради продъл-
жителните срокове за изпълнение на 
договорите;
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– при извънредни и непреодолими 
обстоятелства, когато националният 
интерес на САЩ го изисква, прави-
телството на САЩ си запазва право-
то да прекрати прилагането изцяло 
или частично на договорите във все-
ки момент преди доставката на от-
бранителните изделия или изпълне-
нието на услуги за отбрана; от своя 
страна, купувачът може да отмени 
изпълнението на договорите изця-
ло или да заличи отделни точки във 
всеки момент преди доставката на 
отбранителни изделия или извършва-
нето на услуги по отбраната, но той 
носи отговорност за всички разходи 
вследствие на отменянето;

– за американската страна догово-
рите ще имат действие не само след 
тяхното подписване, съответно рати-
фициране от Народното събрание на 
Република България, а и след пре-
веждането на финансовите средства 
по тях в рамките на срока на валид-
ност на офертите.

Поради съдържащите се в догово-
рите финансови задължения за бъл-
гарската държава те следва да бъдат 
ратифицирани със закон на основа-
ние чл. 85, ал. 1, т. 4 от Конституция-
та на Република България.

Закон за изменение и допълнение на 
Данъчно-осигурителния процесуален 
кодекс

Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по бюджет и фи-

нанси (водеща), Комисия 
по европейските въпроси 
и контрол на европейски-
те фондове, Комисия за 
наблюдение на приход-
ните агенции и борба със 
сивата икономика и кон-

трабандата, Комисия по 
икономическа политика 
и туризъм, Комисия по 
правни въпроси.

Приет на: 31 юли 2019 г.; 
 обн., ДВ бр. 64 от 2019 г.

Със Закона за изменение и до-
пълнение на Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс (ЗИД на ДОПК) 
се цели въвеждането в българското 
законодателство на изискванията на 
Директива (ЕС) 2017/1852 на Съвета 
от 10 октомври 2017  г. относно ме-
ханизми за разрешаване на спорове 
във връзка с данъчното облагане в 
Европейския съюз (OB, L 265/1 от 
14 октомври 2017 г.). Основна цел на 
директивата, която е отразена и в за-
кона е подобряване на съществува-
щите механизми за разрешаване на 
спорове, възникнали между държави-
те-членки на Европейския съюз, във 
връзка с тълкуването и прилагането 
на спогодбите за избягване на двой-
ното данъчно облагане и Конвенция 
90/436/ЕИО за премахване на двой-
ното данъчно облагане във връзка с 
корекцията на печалби на свързани 
предприятия (Арбитражната конвен-
ция на Съюза).

Създаването на предвидими, ко-
ординирани и прозрачни правила за 
разрешаване на спорове, които ва-
жат за всички държави членки, са 
една от инициативите на европейско 
ниво за по-справедливо и по-ефек-
тивно корпоративно данъчно облага-
не в Европейския съюз, както и за 
премахването на данъчните пречки, 
които са предпоставка за нарушаване 
на конкуренцията и възпрепятстват 
правилното функциониране на въ-
трешния пазар. Това ще осигури по-
следователност в третирането на спо-
рове, свързани с двойното данъчно 
облагане при трансгранични сделки 
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в Европейския съюз и ще внесе по-
вече прозрачност относно начина, по 
който са разрешени тези спорни слу-
чаи. Борбата с избягването на данъ-
ци и с агресивното данъчно планира-
не, която е един от приоритетите не 
само в европейски, но и в световен 
план, трябва да върви ръка за ръка 
със създаването на конкурентна да-
нъчна среда за предприятията, което 
означава, от една страна, облагане на 
печалбите в държавата, където са ре-
ализирани, а от друга – че печалбите 
не се облагат с данъци два пъти.

Във връзка с това със ЗИД на 
ДОПК се приемат правила, с които 
се надграждат и подобряват същест-
вуващите механизми, като се регла-
ментират правата и задълженията на 
засегнатите от спорния въпрос лица 
и на компетентните органи на заин-
тересованите държави членки, сроко-
вете и условията, при които следва 
да се осъществяват отделните етапи 
от процедурата, правото на лицата да 
се обърнат към компетентния адми-
нистративен съд при отказ на компе-
тентния орган да приеме жалбата, ко-
гато органът не определи независим 
експерт за участие в консултативната 
комисия или не приложи постигна-
тото разрешение на спора, както и 
в други случаи на бездействие. Об-
хватът на процедурата, предложена 
със закона, е по-широк в сравнение с 
този на Арбитражната конвенция на 
Съюза, който е ограничен до споро-
ве, свързани с трансферно ценообра-
зуване и причисляване на печалбите 
към местата на стопанска дейност. 
Подобряването на съществуващите 
правила има за цел да се разшири 
обхватът и да се подобрят действа-
щите процедури и механизми, без да 
бъдат заменяни. Това е начин да се 
гарантира на ниво Европейски съюз, 

че, от една страна, държавите членки 
разполагат с по-подробни процесуал-
ни разпоредби за предотвратяване на 
спорове във връзка с двойното да-
нъчно облагане, но от друга страна, 
разполагат с достатъчно гъвкавост, за 
да се договарят помежду си относно 
механизъм по свой избор. В същото 
време засегнатите лица получават по-
вече права, по-добра информираност 
за процедурата и възможност да раз-
читат, че държавите членки ще бъдат 
принудени да постигнат обвързващи 
резултати. 

Със ЗИД на ДОПК се предвиждат 
и имуществени санкции при неизпъл-
нение на задълженията за изготвяне 
на документация, предвидени в за-
кона. Санкциите са пропорционални 
на стойността на сделките, които би 
следвало да бъдат предмет на доку-
ментацията, когато се касае за мест-
ното досие, и са във фиксиран размер 
по отношение на обобщеното досие. 
Размерът на санкциите е обусловен, 
от една страна, от необходимостта от 
стриктно спазване на задълженията 
предвид усилията в световен мащаб 
за постигане на по-голяма прозрач-
ност по отношение на сделките меж-
ду свързани лица и за предотвратява-
не увреждането на данъчната основа, 
прехвърлянето на печалби и отклоне-
нието от данъчно облагане. От друга 
страна, за да бъде насърчено изпъл-
нението на закона и да бъдат постиг-
нати целите на административно-на-
казателната отговорност, размерът на 
санкциите е съобразен и с факта, че 
голяма част от задължените лица са 
членове на многонационални групи 
със значителни по размер приходи 
на консолидирана основа.

Със закона се прецизират тексто-
вете на чл. 142б, ал. 6, чл. 142н, ал. 2, 
т. 1 и § 1а, т. 28 от Допълнителните 
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разпоредби във връзка с получено от 
Европейската комисия официално 
уведомително писмо относно про-
цедура за нарушение № 2018/2111 за 
неправилно транспониране на раздел 
I, параграф Д от приложение I, раз-
дел V, параграф Г, точка 1 от прило-
жение I и раздел VIII, параграф В, 
точка 6 от приложение I към Дирек-
тива 2011/16/ЕС на Съвета относно 
административно сътрудничество в 
областта на данъчното облагане и за 
отмяна на Директива 77/799/ЕИО, 
изменена с Директива 2014/107/ЕС 
на Съвета от 9 декември 2014  г. за 
изменение на Директива 2011/16/ЕС 
по отношение на задължителния ав-
томатичен обмен на информация в 
областта на данъчното облагане.

В Преходните и заключителните 
разпоредби на закона за изменение 
и допълнение на ДОПК са въведени 
промени в Закона за вътрешния одит 
в публичния сектор и в Закона за 
корпоративното подоходно облагане. 

Закон за изменение и допълнение на 
Закона за физическото възпитание и 
спорта

Вносители: н.п. Стефан Апостолов, 
Галя Захариева, Владимир 
Вълев, Валентин Милу-
шев

Комисии: Комисия по въпросите на 
децата, младежта и спор-
та (водеща); Комисия по 
бюджет и финанси

Приет на: 31 юли 2019 г.; 
 обн., ДВ, бр. 64 от 2019 г.

Със Закона за изменение и до-
пълнение на Закона за физическото 
възпитание и спорта се регламенти-
ра възможността при конкуренцията 

между повече от един кандидат за по-
лучаване на спортен лиценз по един 
вид спорт, предимство да има освен 
кандидатът, които е член на между-
народна спортна организация, така 
също и кандидатът, който е получил 
от член на международна спортна 
организация права за организиране 
на спортни дейности по съответния 
вид спорт. Създава се и хипотеза за 
отнемане на спортния лиценз, кога-
то спортната федерация е с отнети 
от член на международната спортна 
федерация права за организиране на 
спортни дейности по съответния вид 
спорт. Тези правила влизат в сила от 
1 март 2020 г.

Разширява се кръгът от спортисти, 
постигнали високи спортни резулта-
ти, на които се изплащат награди, 
като се добавят призьорите, които не 
са спечелили медал, но постижение-
то представлява значим успех за бъл-
гарските спортисти. 

С преходните и заключителните 
разпоредби на Закона за изменение и 
допълнение на Закона за физическото 
възпитание и спорта се създава прав-
на възможност децата на починалите 
олимпийските медалисти, които са 
прекратили активната си състезател-
на дейност преди влизането в сила 
на новият Закон за физическото въз-
питание и спорта (18.01.2019  г.), да 
получават пожизнена месечна пре-
мия, ако отговарят на съответните 
изисквания. Тази разпоредба влиза в 
сила от 18 януари 2019 г.

Направени са допълнения в Зако-
на за изпълнение на наказанията и 
задържането под стража и в Закона 
за съдебната власт, с които се дава 
правомощие на министъра на право-
съдието да определя условия и ред за 
формиране и изплащане на допълни-
телно възнаграждение за постигнати 
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резултати в пенитенциарната система 
и системата по охрана на органите 
на съдебната власт.

Закон за изменение и допълнение на 
Закона за съсловната организация на 
магистър-фармацевтите

Вносител: Министерски съвет
Комисия: Комисия по здравеопазва-

нето
Приет на: 31 юли 2019 г.;
 обн., ДВ, бр. 64 от 2019 г.

Законът за изменение и допълне-
ние на Закона за съсловната орга-
низация на магистър-фармацевтите 
(ЗСОМФ) има за цел подобряване 
и гарантиране на пълноценното из-
пълнение на функциите на органите 
на Българския фармацевтичен съюз 
(БФС). Законът за съсловната орга-
низация на магистър-фармацевтите е 
приет от Народното събрание през 
2006  г. и до момента, повече от 10 
години, не е претърпял промени от-
носно регулирането на дейността на 
съсловната организация. През по-
сочения период пряко са идентифи-
цирани от съсловната организация 
процедурни и организационни от-
ношения, които се нуждаят от нова 
уредба или нямат уредба поради 
празноти в закона.

На първо място, законът цели да 
подобри формирането на състава на 
висшия колективен орган на управле-
ние – Конгреса на БФС, като преци-
зира квотата на представителство съ-
образно увеличения брой членове на 
БФС. В пряка връзка със съставянето 
на персоналния състав на Конгреса 
са и измененията относно предвиж-
дане на участие в работата на Кон-
греса на членовете на централните 

органи на управление, които имат 
право на глас, ако са избрани по съ-
ответния ред от Регионалната фарма-
цевтична колегия (РФК) на БФС за 
представители. Внася се яснота как 
се определя кворум за провеждане 
на конгрес, като минималният брой 
делегати с оглед принципа на пред-
ставителност е половината от общия 
брой на всички членове на БФС спо-
ред списъчния състав по национал-
ния електронен регистър. Обезпеча-
ването на работата на конгреса ще 
създаде необходимите предпоставки 
конгресът да се свиква и да взема 
решения по повече значими за съ-
словието въпроси.

На второ място, въз основа на 
опита от последните години се цели 
създаване на гаранции за законосъ-
образно провеждане на заседания 
на общите събрания на Регионални-
те фармацевтични колегии на БФС, 
като са въведени правила за кворум, 
съответно – провеждане на заседа-
нието при първоначална липса на 
кворум с отлагане от един час и пра-
вила за упълномощаване за предста-
вителство на членове на колегията 
в общото събрание. По този начин 
се постига легитимност и се създа-
ват предпоставки за редовна работа 
на висшите колективни органи на 
управление на РФК на БФС, които 
в исторически план имат значителни 
трудности и много пъти не могат да 
проведат заседания поради липса на 
кворум. Представителността на ре-
шенията на общото събрание е защи-
тена с правила за минимален брой 
присъстващи членове на общото съ-
брание.

Третата група промени има за цел 
внасяне на яснота в отношенията на 
централните органи на БФС и ор-
ганите на РФК на БФС при пълно 
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запазване на самостоятелната право-
субектност на РФК на БФС. С проме-
ните се цели защита на обществения 
интерес, включително на пациентите, 
които подават жалби и сигнали пред 
централните органи на БФС, без по-
следните да имат възможност да ре-
гулират отношенията с органите на 
РФК. Предложението внася яснота 
относно задължителния характер на 
решенията на органите на централно 
равнище за организацията и функци-
ята на Контролната комисия на БФС 
да следи за спазването им. При нару-
шение Контролната комисия на БФС 
се обръща към контролната комисия 
на съответната РФК със задължение 
за последната при констатирани на-
рушения да свика общо събрание на 
колегията, което запазва принципа 
на децентрализация на съсловната 
организация. Има изключение само 
в случай че контролната комисия на 
РФК не свика общо събрание, като 
отново крайното решение е на орга-
ните на регионално равнище.

Налице са промени, които целят 
подобряване от технически характер 
на структурата и тълкуването на от-
делни разпоредби. Например изрич-
но се посочва съществуващото пра-
вомощие на УС на БФС за приемане 
на правила за водене и поддържане 
на регистрите на членовете на БФС 
и за изпълнението на общи функции 
на управление, които не са от компе-
тентността на други органи.

Очакваните резултати от приема-
нето на закона са организационно ук-
репване и подобряване на дейността 
на органите на БФС с цел ефективно 
изпълнение на предвидените в зако-
на функции на съсловната организа-
ция при пълно запазване на всички 
приети със закона принципи.

Проектът не е свързан с въвеж-
дане на изисквания на директиви на 
Европейския съюз, поради което не 
се налага изготвяне.

Закон за изменение на Закона за по-
литическите партии

Вносител: Министерски съвет
Комисия: Комисия по правни въпро-

си
Приет на: 16 юни 2019 г.; 
 обн., ДВ, бр. 50 от 2019 г.

Със закона в чл.  25 се определят 
партиите и коалициите, които имат 
право на държавна субсидия, а имен-
но:

1. Политическите партии, които на 
последните избори за народни пред-
ставители са получили не по-малко 
от едно на сто от действителните гла-
сове в страната и извън страната, с 
изключение на гласовете по чл. 279, 
ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс;

2. Коалициите, които на последни-
те избори за народни представители 
са получили не по-малко от 4 на сто 
от действителните гласове в страната 
и извън страната, с изключение на 
гласовете по чл. 279, ал. 1, т. 6 от Из-
борния кодекс; държавната субсидия, 
предоставяна на всяка коалиция, се 
разпределя между партиите, включе-
ни в състава на коалицията, според 
коалиционно споразумение, а при 
липса на такова – се разпределя про-
порционално на броя на народните 
представители от отделните партии. 

В чл. 26 е предвидено, че годишни-
ят размер на държавната субсидия на 
всяка политическа партия или коа-
лиция, която има право на субсидия, 
се определя като действителните гла-
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сове, които е получила съответната 
партия или коалиция, се умножават 
по размера на държавната субсидия 
за един получен действителен глас. 
Размерът на държавната субсидия 
за един получен действителен глас 
се определя ежегодно със закона за 
държавния бюджет на Република 
България. Министърът на финансите 
със заповед определя документите, 
които партиите и коалициите тряб-
ва да представят за предоставяне на 
държавната субсидия, и сроковете за 
представянето им. При непредставя-
не в срок на някой от документите, 
при непълноти или нередности в тях 
държавната субсидия не се превеж-
да до тяхното представяне, съответно 
отстраняване. Държавната субсидия 
се предоставя ежегодно от централ-
ния бюджет на партиите както и на 
партиите, включени в състава на ко-
алициите, на четири части: до 30 
април, до 30 юни, до 30 септември и 
до 20 декември на съответната годи-
на. Държавната субсидия се предос-
тавя на равни части. Министерството 
на финансите превежда държавна-
та субсидия по банкова сметка, по-
сочена от съответната партия. При 
промяна на обстоятелство, свърза-
но с предоставянето на държавната 
субсидия, представителите на съот-
ветната партия или коалиция уведо-
мяват Министерството на финансите 
в 7-дневен срок от настъпването на 
промяната. В 7-дневен срок от пре-
доставянето на съответната част от 
държавната субсидия Министерство-
то на финансите публикува на ин-
тернет страницата си информация за 
предоставената субсидия по полити-
чески партии. Когато партиите са от 
състава на коалиция, се публикува и 
общата сума, предоставена на коали-
цията.

Съгласно чл.  27 необходимите 
разходи за държавната субсидия се 
планират по централния бюджет за 
съответната година. Планираните 
разходи са индикативни. В годината 
на произвеждане на избори за на-
родни представители, както и когато 
въз основа на акт се налага годиш-
ният размер на държавната субсидия 
да бъде преизчислен за определен 
период: годишният размер на 
държавната субсидия за партиите и 
коалициите се определя по следната 
формула: 

S = A х C х D / B, 
Където:
S е годишният размер на държав-

ната субсидия за съответната партия 
или коалиция;

А е годишният размер на държав-
ната субсидия за един получен дейст-
вителен глас; 

В е броят на календарните дни в 
годината; 

С е броят на дните от 1 януари 
на съответната година до деня преди 
изборния ден/деня преди влизането 
в сила на акта включително или от 
изборния ден*/деня на влизането в 
сила на акта до деня преди следва-
щия изборен ден*/деня преди вли-
зането в сила на акта включително 
или до 31 декември на съответната 
година; 

D е броят на действителните гла-
сове, получени от съответната партия 
или коалиция;

* при произвеждане на повече от 
едни избори за народни представите-
ли в съответната година;

– държавната субсидия се предос-
тавя в сроковете, определени в чл. 26.

С § 5 от закона е уредено преиз-
числяване от Министерството на 
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финансите на годишната държавна 
субсидия, отпусната на политически-
те партии и коалиции за периода от 
26 май 2016  г. до влизането в сила 
на изменителния закон. Разликата 
между предоставените държавни суб-
сидии за периода от 26 май 2016  г. 
до влизането в сила на закона и пре-
изчисленият размер се връща от по-
литическите партии и от партиите 
от състава на съответните коалиции, 
които са ги получили, и се възста-
новява по централния бюджет. Сред-
ствата, които подлежат на връщане 
от партиите от състава на коалиция, 
се определят съгласно начина, по 
който държавните субсидии са били 
разпределени между тези партии при 
предоставянето им. В 7-дневен срок 
от влизането в сила на закона на ин-
тернет страницата на Министерство-
то на финансите се публикува инфор-
мация за средствата, които подлежат 
на връщане, по политически партии. 
Когато партиите са от състава на ко-
алиция, се публикува и общата сума, 
определена на коалицията.

На политическа партия, включи-
телно от състава на коалиция, коя-
то получава държавна субсидия и не 
е върнала доброволно разликата до 
предоставянето на втората част от 
субсидията за 2019  г., се предоставя 
субсидия в размер на:

1. Седемдесет на сто от сумата, 
която трябва да є бъде предоставе-
на като втора част на субсидията за 
2019 г.;

2. Петдесет на сто от сумата, коя-
то трябва да є бъде предоставена от 
всяка следваща част на субсидията в 
рамките до една година от влизането 
в сила на този закон.

При недостиг на средства или лип-
са на следващи части от субсидия-

та разликата, която не е върната от 
политическа партия, включително от 
състава на коалиция, се връща до 31 
декември 2020 г. 

Политическа партия, включител-
но от състава на коалиция, която не 
получава държавна субсидия, връща 
разликата до 31 декември 2020 г. 

След изтичането на сроковете 
средствата, които не са върнати, се 
събират по общия ред.

Закон за изменение и допълнениена 
Закона за здравето

Вносители: н.п. Валери Симеонов и 
група народни представи-
тели

Комисия: Комисия по здравеопазва-
нето

Приет на: 11 юли 2019 г.;
 обн., ДВ, бр. 58 от 2019 г.

Със закона се регламентира за-
брана за пушене на изделия за водна 
лула, несъдържащи тютюн (чл. 56 и 
чл. 56а).

В закона се прави изменение и в 
Закона за закрила на детето (чл. 56, 
ал. 3), а именно въвеждането на за-
брана за предлагането и продажбата 
на деца освен на алкохолни напитки 
и тютюневи изделия, също така и на 
изделията за водна лула, несъдържа-
щи тютюн.

Целта на закона е опазване здра-
вето на населението и в частност 
здравето на децата и подрастващите, 
чрез предприемането на законодател-
ни, административни и други мерки 
по отношение на ограничаване упо-
требата на изделия за водна лула, не-
съдържащи тютюн, както и на пред-
лагането и продажбата на деца на 
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изделия за водна лула, несъдържащи 
тютюн.

Потребителят на водна лула (нар-
гиле) вдишва токсични вещества, 
които се срещат и в стандартните 
цигари, но при наргилето въглените, 
чрез които се разпалва сместа, засил-
ват вредите за здравето. Горенето при 
наргилето е съпроводено с отделяне 
на въглероден диоксид, въглероден 
оксид (при непълно изгаряне), азо-
тен диоксид, серен диоксид и твърди 
частици.

Вредите върху здравето при пушене 
на наргиле са свързани с увреждане 
на дихателната система, сърдечносъ-
довата система, зъбната кухина и зъ-
бите. Хроничните пушачи на наргиле 
развиват по-често хронична обструк-
тивна белодробна болест (ХОББ) и 
периодонтит (възпаление на венците 
с опадане на зъбите). Вдишването на 
въглероден оксид води до припадъ-
ци при някои пушачи поради острата 
интоксикация – намаляване на пре-
носа на кислород от кръвта в клет-
ките. Това води и до повишено кръв-
но налягане и увеличаване обема на 
сърцето.

Допълнителен фактор за увелича-
ване на риска при пушене на наргиле 
е многократното всмукване от лулата 
– за разлика от пушенето на цигара 
то може да трае средно около 45 ми-
нути, докато при цигарата е около 
5 минути. Експозицията на органи-
зма на токсичната смес е много по-
голяма от експозицията при пушене 
на цигара – до няколко десетки пъти 
повече.

По данни от международно из-
следване на СЗО, проведено 2013 – 
2014 г., България се нарежда на пето 
място сред 42 страни по пушене на 
наргиле поне веднъж седмично сред 
11 – 13-годишни ученици, и на второ 

място по пушене веднъж седмично 
от 15-годишните.

Закон за изменение и допълнение на 
Закона за културното наследство

Вносител: Министерски съвет
Комисия: Комисия по културата и 

медиите
Приет на: 25 юли 2019 г.; 
 обн., ДВ, бр. 62 от 2019 г.

С приетите промени се изпълняват 
пет мерки по Приложение № 1 за оп-
ростяване и привеждане на услугите 
за бизнеса в съответствие със Закона 
за ограничаване на административ-
ното регулиране и административния 
контрол върху стопанската дейност 
(ЗОАРАКСД) към Решение №  704 
на Министерския съвет от 5 октом-
ври 2018 г. за приемане на мерки за 
трансформация на модела на адми-
нистративно обслужване.

Първата мярка се отнася до изда-
ването на разрешение за извършване 
на музейна дейност от частни музеи.

Чрез промените в чл. 30, ал. 2 се 
регламентират документите, удосто-
веряващи наличието на изисквания-
та по чл.  25, ал.  1, т. 1 – 4, като е 
предвидено документите по чл.  25, 
ал.  1, т. 1 да се проверяват служеб-
но при посочване в заявлението на 
наименованието на музея, извършил 
идентификацията на културните цен-
ности, и номера и датата на удосто-
верението по чл. 98, ал. 3 от Закона 
за културното наследство. Намалява 
се срокът за издаване на разрешение-
то за извършване на музейна дейност 
от частни музеи от три месеца на два 
месеца.

Втората мярка се отнася до проце-
дурата на съгласуване на плановете 
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за опазване и управление, устрой-
ствените планове и специфичните 
правила и нормативи към тях, както 
и заданията за тяхното изготвяне за 
защитени територии на недвижимото 
културно наследство.

Законът за културното наследство 
не съдържа изчерпателна уредба на 
изискванията, при които може да 
бъде извършено съгласуването, и ос-
нованията за отказ за съгласуване на 
планове за опазване и управление, ус-
тройствени планове и специфичните 
правила и нормативи към тях, както 
и заданията за тяхното изготвяне за 
защитени територии на недвижимото 
културно наследство.

В съответствие с изискванията 
на ЗОАРАКСД се регламентира, че 
съгласуването или отказът за съгла-
суване на устройствени планове по 
чл.  78, т. 3 от Закона за културно-
то наследство и специфичните пра-
вила и нормативи към тях, както и 
за заданията за тяхното изготвяне се 
извършват въз основа на проверка 
на съответствието с изискванията на 
чл.  80 от Закона за културното на-
следство.

С новата ал. 10 на чл. 84 се регла-
ментира, че съгласуването и отказът 
за съгласуване на плановете за опаз-
ване и управление на единични или 
групови недвижими културни ценнос-
ти и заданията за тяхното изготвяне 
се извършват въз основа на проверка 
на съответствието с изискванията на 
чл. 81, ал. 1, 2 и 3 от закона, наредба-
та по чл. 81, ал. 7 и след становище 
на Специализирания експертен съвет 
по чл. 64, ал. 2.

Във връзка с предложените из-
менения се допълва чл.  81, като се 
определя предметът на плановете за 
опазване и управление и се уточнява, 
че се разработват и изпълняват във 

взаимодействие с предвижданията 
на общинските планове за развитие 
и на устройствените планове за те-
риториалния обхват на единичните 
или груповите недвижими културни 
ценности.

С новата ал.  12 на чл.  84 се пре-
цизира и уточнява задължението на 
административния орган по уведомя-
ване на заявителя за издаденото пис-
мено становище по чл. 84, ал. 1 и 2 
от Закона за културното наследство.

Третата мярка се отнася до про-
цедурата на съгласуване на инвести-
ционни проекти и искания за намеси 
в защитените територии за опазване 
на културното наследство.

В съответствие с изискванията на 
ЗОАРАКСД в новата ал. 9 на 

Чл. 84 са регламентирани изисква-
нията за съгласуване или отказ за съ-
гласуване на инвестиционните проек-
ти и исканията за намеси в защитени 
територии за опазване на културното 
наследство по чл. 83 – въз основа на 
проверка на съответствието с изис-
кванията на наредбата по чл. 171, съ-
гласуван устройствен план и виза за 
проектиране или схема за поставяне 
и с режимите за опазване за съответ-
ната територия.

Четвъртата мярка се отнася до из-
даването на разрешение за извърш-
ване на консервация и реставрация 
на движими културни ценности на-
ционално богатство.

В действащия Закон за културното 
наследство не се съдържа изчерпа-
телна уредба на изискванията за из-
даването на разрешение за извърш-
ване на консервация и реставрация 
на движими културни ценности на-
ционално богатство.

В изпълнение на чл. 24, ал. 3 във 
вр. с чл. 11, ал. 1, т. 2 от ЗОАРАК-
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СД в новите разпоредби на чл. 167а – 
167д е разписана административната 
процедура по издаване на разреше-
нието по чл. 167, ал. 1 от ЗКН, която 
до момента се съдържа в Наредбата 
по чл. 168 от ЗКН. Променя се сро-
кът за издаване на разрешението от 
14-дневен на 30-дневен, в който срок 
е включен и срокът за разглеждането 
на документите от Специализирания 
експертен съвет по чл.  177б, ал.  1. 
След задълбочен анализ на експерти 
е възприето, че предложеният срок 
не би се отразил неблагоприятно и 
не би възпрепятствал постигането на 
посочените в чл.  163 от ЗКН цели 
на дейностите по консервация и рес-
таврация на културните ценности. 
Изрично са регламентирани необ-
ходимите документи за издаване на 
разрешението и основанията за отказ 
и за отнемане на издаденото разре-
шение.

Петата мярка се отнася до издава-
нето на разрешение за изработка на 
копие и реплика на културни ценнос-
ти със световно и национално значе-
ние или национално богатство.

Нормите са изготвени в изпълне-
ние на мярка „Изискванията, при 
които може да бъде издадено раз-
решението, основанията за отказ 
и особените правила по издаване, 
спиране, прекратяване и отнемане 
на разрешението трябва да се уре-
дят в ЗКН съгласно изискванията на 
чл.  24, ал.  3 във вр. с чл.  11, ал.  1, 
т. 2 от ЗОАРАКСД, като срокът за 
отстраняване на несъответствията се 
посочи изрично в закона“.

Към момента тези изисквания се 
съдържат в Наредба № Н-00-0005 от 
8 юни 2010 г. за условията и реда за 
възпроизвеждане на културни цен-

ности в копия, реплики и предмети 
с търговско предназначение, но не и 
в Закона за културното наследство. 
С предложените текстове освен ад-
министративната процедура по изда-
ването на разрешението по чл.  177, 
ал.  2 се регламентира и създаване-
то на Специализиран експертен съ-
вет за възпроизвеждане на културни 
ценности със световно и национално 
значение или национално богатство 
в копия или реплики, чиято дейност 
до момента се основаваше на цити-
раната наредба.

По всяко от горните производ-
ства в изпълнение на изисквания-
та на чл.  7, ал.  2 от ЗОАРАКСД се 
предвижда, че при установяване на 
нередовности или непълноти по до-
кументите заявителят се уведомява 
писмено, като му се предоставя срок 
10 работни дни за тяхното отстраня-
ване с указание, че при неотстраня-
ването им производството се прекра-
тява.

В Преходните и заключителните 
разпоредби се регламентират изиск-
вания за съгласуване и отказ за съ-
гласуване за защитени територии на 
недвижимото културно наследство, 
за които до влизането в сила на този 
закон не са определени категория и/
или режими за опазване. В §  11 са 
посочени изискванията за съгласу-
ване на общи устройствени планове 
и специфични правила и нормативи 
към тях, в § 12 са посочени тези за 
подробни устройствени планове и 
специфични правила и нормативи 
към тях, а в § 13 – за инвестицион-
ни проекти и искания за намеси по 
чл. 83 за защитени територии на не-
движимото културно наследство.
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РЕШЕНИЯ

№ Решение Прието на Обнародвано в ДВ

1 Решение за откриване на 
Медицински факултет в структурата 
на Университет „Проф. д-р Асен 
Златаров“ - Бургас

10.05.2019 г. ДВ, бр. 39/2019 г.

2 Решение за персонални промени в 
Министерския съвет на Република 
България

15.05.2019 г. ДВ, бр. 40/2019 г.

3 Решение за приемане на Доклада 
за състоянието на отбраната и 
въоръжените сили на Република 
България през 2018 г.

15.05.2019 г. ДВ, бр. 40/2019 г.

4 Решение за работата на Народното 
събрание през май 2019 г.

15.05.2019 г. ДВ, бр. 40/2019 г.

5 Решение за определяне на комисия 
за одитиране на годишния финансов 
отчет на Сметната палата за 2018 г.

16.05.2019 г. ДВ, бр. 41/2019 г.

6 Решение по Доклад за дейността на 
Комисията за енергийно и водно 
регулиране за 2018 г.

30.05.2019 г. ДВ, бр. 44/2019 г.

7 Решение по Годишения доклад за 
дейността на Българската академия на 
науките за 2018 г.

30.05.2019 г. ДВ, бр. 44/2019 г.

8 Решение за попълване състава и 
ръководството на Комисията по 
земеделието и храните

31.05.2019 г. ДВ, бр. 45/2019 г.

9 Решение за промяна в състава 
на Комисията по транспорт, 
информационни технологии и 
съобщения

31.05.2019 г. ДВ, бр. 45/2019 г.

10 Решение за попълване състава на 
Комисията по взаимодействието с 
неправителствените организации и 
жалбите на гражданите

31.05.2019 г. ДВ, бр. 45/2019 г.



Четиридесет и четвърто народно събрание66

11 Решение за попълване състава на 
постоянната делегация на Народното 
събрание в Парламентарната асамблея 
на Съвета на Европа

31.05.2019 г. ДВ, бр. 45/2019 г.

12 Решение за попълване състава 
на Комисията по политиките за 
българите в чужбина

31.05.2019 г. ДВ, бр. 45/2019 г.

13 Решение за попълване състава на 
Комисията по икономическа политика 
и туризъм

31.05.2019 г. ДВ, бр. 45/2019 г.

14 Решение за промяна в състава на 
Комисията по енергетика

31.05.2019 г. ДВ, бр. 45/2019 г.

15 Решение за промяна в състава на 
Комисията по европейските въпроси и 
контрол на европейските фондове

31.05.2019 г. ДВ, бр. 45/2019 г.

16 Решение за промяна в състава на 
Комисията по отбрана

31.05.2019 г. ДВ, бр. 45/2019 г.

17 Решение за промяна в състава на 
Комисията по труда, социалната и 
демографската политика

31.05.2019 г. ДВ, бр. 45/2019 г.

18 Решение за попълване състава 
на Комисията по регионална 
политика, благоустройство и местно 
самоуправление

05.06.2019 г. ДВ, бр. 46/2019 г.

19 Решение по Доклад за дейността 
на Комисията за контрол над 
службите за сигурност, прилагането 
и използването на специалните 
разузнавателни средства и достъпа до 
данните по Закона за електронните 
съобщения през 2018 г.

12.06.2019 г. ДВ, бр. 48/2019 г.

20 Решение за приемане на Процедурни 
правила за условията и реда за 
предлагане на кандидати за член 
на Съвета за електронни медии от 
квотата на Народното събрание, 
представянето и публичното 
оповестяване на документите и 
изслушването на кандидатите в 
Комисията по културата и медиите, 
както и процедурата за избор от 
Народното събрание

12.06.2019 г. ДВ, бр. 47/2019 г.
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21 Решение по Доклад на Националното 
бюро за контрол на специалните 
разузнавателни средства за 
извършената дейност през 2017 г.

12.06.2019 г. ДВ, бр. 48/2019 г.

22 Решение по Годишния доклад 
за дейността на Комисията за 
контрол над службите за сигурност, 
прилагането и използването на 
специалните разузнавателни средства 
и достъпа до данните по Закона за 
електронните съобщения през 2017 г.

12.06.2019 г. ДВ, бр. 48/2019 г.

23 Решение по Доклад на Националното 
бюро за контрол на специалните 
разузнавателни средства за 
извършената дейност през 2018 г.

12.06.2019 г. ДВ, бр. 48/2019 г.

24 Решение за приватизация на 
обособена част от имуществото на 
„Пристанище Видин“ ЕООД, Видин

19.06.2019 г. ДВ, бр. 50/2019 г.

25 Решение за прекратяване 
пълномощията на народен 
представител

21.06.2019 г. ДВ, бр. 50/2019 г.

26 Решение за прекратяване 
пълномощията на народен 
представител

21.06.2019 г. ДВ, бр. 50/2019 г.

27 Решение за приемане на Годишен 
доклад за дейността на Висшия 
съдебен съвет за 2018 г.

26.06.2019 г. ДВ, бр. 51/2019 г.

28 Решение за приемане на Доклад 
за дейността на Инспектората към 
Висшия съдебен съвет за 2018 г.

26.06.2019 г. ДВ, бр. 51/2019 г.

29 Решение за приемане на Доклад за 
прилагането на закона и за дейността 
на съдилищата през 2018 г.

26.06.2019 г. ДВ, бр. 51/2019 г.

30 Решение за приемане на Доклад за 
прилагането на закона и за дейността 
на административните съдилища през 
2018 г.

26.06.2019 г. ДВ, бр. 51/2019 г.



Четиридесет и четвърто народно събрание68

31 Решение за приемане на Доклад за 
прилагането на закона и за дейността 
на прокуратурата и на разследващите 
органи през 2018 г.

26.06.2019 г. ДВ, бр. 51/2019 г.

32 Решение за промени в състава 
и ръководството на постоянната 
делегация на Народното събрание в 
Парламентарната асамблея на Съвета 
на Европа

10.07.2019 г. ДВ, бр. 56/2019 г.

33 Решение за избиране на заместник-
председател на Народното събрание

10.07.2019 г. ДВ, бр. 56/2019 г.

34 Решение за промени в състава 
на Комисията за наблюдение на 
приходните агенции и борба със 
сивата икономика и контрабандата

10.07.2019 г. ДВ, бр. 56/2019 г.

35 Решение за промени в състава и 
ръководството на Комисията по 
вътрешна сигурност и обществен ред

10.07.2019 г. ДВ, бр. 56/2019 г.

36 Решение за попълване състава на 
Комисията по отбрана

10.07.2019 г. ДВ, бр. 56/2019 г.

37 Решение за промени в състава и 
ръководството на Комисията по 
правни въпроси

10.07.2019 г. ДВ, бр. 56/2019 г.

38 Решение за попълване състава и 
ръководството на Комисията за 
контрол над службите за сигурност, 
прилагането и използването на 
специалните разузнавателни средства 
и достъпа до данните по Закона за 
електронните съобщения

10.07.2019 г. ДВ, бр. 56/2019 г.

39 Решение за попълване състава на 
Комисията по културата и медиите

10.07.2019 г. ДВ, бр. 56/2019 г.

40 Решение за промяна в състава 
на Комисията по политиките за 
българите в чужбина

10.07.2019 г. ДВ, бр. 56/2019 г.

41 Решение за промяна в състава на 
Комисията по образованието и 
науката

10.07.2019 г. ДВ, бр. 56/2019 г.
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42 Решение за промяна в състава на 
Комисията по икономическа политика 
и туризъм

10.07.2019 г. ДВ, бр. 56/2019 г.

43 Решение за промяна в състава и 
ръководството на Комисията по 
европейските въпроси и контрол на 
европейските фондове

10.07.2019 г. ДВ, бр. 56/2019 г.

44 Решение за промяна в състава на 
Комисията по здравеопазването

10.07.2019 г. ДВ, бр. 56/2019 г.

45 Решение за промяна в ръководството 
на Комисията по труда, социалната и 
демографската политика

10.07.2019 г. ДВ, бр. 56/2019 г.

46 Решение за промяна в ръководството 
на Комисията по въпросите на децата, 
младежта и спорта

10.07.2019 г. ДВ, бр. 56/2019 г.

47 Решение за промяна в състава 
и ръководството на Комисията 
за взаимодействието с 
неправителствените организации и 
жалбите на гражданите

10.07.2019 г. ДВ, бр. 56/2019 г.

48 Решение за попълване състава на 
Комисията по външна политика

10.07.2019 г. ДВ, бр. 56/2019 г.

49 Решение за промяна в състава 
на Комисията по регионална 
политика, благоустройство и местно 
самоуправление

10.07.2019 г. ДВ, бр. 56/2019 г.

50 Решение за промени в състава на 
Комисията по околната среда и 
водите

10.07.2019 г. ДВ, бр. 56/2019 г.

51 Решение за промяна в състава на 
Комисията по вероизповеданията и 
правата на човека

10.07.2019 г. ДВ, бр. 56/2019 г.

52 Решение за промени в състава и 
ръководството на Комисията по 
бюджет и финанси

10.07.2019 г. ДВ, бр. 56/2019 г.

53 Решение за попълване състава на 
постоянната делегация на Народното 
събрание в Парламентарната асамблея 
на Организацията за сигурност и 
сътрудничество в Европа

10.07.2019 г. ДВ, бр. 56/2019 г.
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54 Решение за попълване състава на 
постоянната делегация на Народното 
събрание в Парламентарната асамблея 
на НАТО

10.07.2019 г. ДВ, бр. 56/2019 г.

55 Решение за удължаване срока на 
действие на Временната анкетна 
комисия за проучване на всички 
данни, факти и обстоятелства по 
повод изнесените в европейски 
и български медии твърдения 
за скандалната подкупна схема 
при придобиване на българско 
гражданство от чужди граждани

11.07.2019 г. ДВ, бр. 56/2019 г.

56 Решение по Отчета за дейността на 
Българската телеграфна агенция, 
включващ и финансов отчет за 2018 г.

17.07.2019 г. ДВ, бр. 57/2019 г.

57 Решение за избиране на член на 
Съвета за електронни медии

17.07.2019 г. ДВ, бр. 58/2019 г.

58 Решение за попълване състава на 
Комисията по образованието и 
науката

18.07.2019 г. ДВ, бр. 58/2019 г.

59 Решение за промяна в състава на 
Комисията по вътрешна сигурност и 
обществен ред

18.07.2019 г. ДВ, бр. 58/2019 г.

60 Решение за промяна в състава на 
Комисията по правни въпроси

18.07.2019 г. ДВ, бр. 58/2019 г.

61 Решение за създаване на Временна 
анкетна комисия за изясняване на 
всички факти и обстоятелства около 
случая с източване на информация 
от електронната база данни на 
Националната агенция за приходите

25.07.2019 г. ДВ, бр. 60/2019 г.

62 Решение по Годишния доклад за 
дейността на Комисията за защита на 
конкуренцията за 2018 г.

25.07.2019 г. ДВ, бр. 60/2019 г.
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63 Решение във връзка с разискванията 
по питането на народните 
представители Георги Йорданов, 
Георги Михайлов, Анелия Клисарова, 
Илиян Тимчев, Валентина Найденова, 
Иван Ибришимов и Георги Гьоков 
към министъра на здравеопазването 
Кирил Ананиев относно 
политиката на Министерството на 
здравеопазването по отношение на 
кадровото обезпечение с медицински 
специалисти

25.07.2019 г. ДВ, бр. 61/2019 г.

64 Решение за предсрочно прекратяване 
на правоотношението на председателя 
на Комисията за противодействие 
на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото имущество

31.07.2019 г. ДВ, бр. 61/2019 г.

65 Решение за отпускане на държавна 
парична награда за особени заслуги 
към българската държава и нацията

31.07.2019 ДВ, бр. 62/2019 г.





Парламентарен 
контрол
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ФОРМИ БРОЙ

ВЪПРОСИ 277

ПИТАНИЯ 14

РАЗИСКВАНИЯ ПО 
ПИТАНЕ

1

ИЗСЛУШВАНИЯ 4

Парламентарният контрол за пе-
риода на Седма сесия на Четириде-
сет и четвъртото народно събрание е 
провеждан в 9 пленарни заседания за 
парламентарен контрол.

Използваното парламентарно вре-
ме за осъществяване на контролната  
функция на Народното събрание в 
Седмата сесия е 27 часа и 47 мин. 

В този период използваните форми 
на парламентарен контрол са: въпро-
си и питания, изслушвания и разиск-
вания по питане.

СТАТИСТИКА 
ЗА СЕДМА СЕСИЯ

7 май 2019 – 31 юли 2019 г.7 май 2019 – 31 юли 2019 г.

Общ брой Състояние

писмени 153
в несъответствие
с ПОДНС

2

устни 124 неотговорено 40

общо 277 отговорено 218

оттеглени 17

ВЪПРОСИ

Общ брой Състояние

писмени: 0 в несъответствие
с ПОДНС

5

устни: 14 неотговорено 2

общо: 14 отговорено 6

оттеглено 1

ПИТАНИЯ

Нечленуващи в ПГ: 3

ПГ „БСП за България“: 213

ПГ „ВОЛЯ – Българските 
Родолюбци“:

1

ПГ на ДПС: 15

ПГ „Обединени патриоти“: 14

ПГ на ПП ГЕРБ: 31

ПО ПАРЛАМЕНТАРНИ ГРУПИ

ПГ „БСП 
за България“

 13

ПГ на ПП ГЕРБ 1

ПО ПАРЛАМЕНТАРНИ ГРУПИ
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ВЪПРОСИ И ПИТАНИЯ 

По брой отговорени въпроси и пи-
тания министрите се подреждат как-
то следва: министърът на регионал-
ното развитие и благоустройството 
Петя Аврамова – 45; министърът на 
здравеопазването Кирил Ананиев – 
34; министърът на земеделието, хра-
ните и горите Десислава Танева – 22; 
министърът на вътрешните работи 
Младен Маринов; и министърът на 
труда и социалната политика Бисер 
Петков - по 15;  министърът на фи-
нансите Владислав Горанов - 14; за-
местник министър-председателят по 
обществения ред и сигурността и ми-
нистър на отбраната Красимир Ка-
ракачанов; и министърът на образо-
ванието и науката Красимир Вълчев 
– по 13; министърът на правосъдието 
Даниел Кирилов – 12; министърът на 
околната среда и водите Нено Димов 
– 10; министърът на културата Боил 
Банов; и министърът на енергетика-
та Теменужка Петкова – по 7; и  т.н.

По брой зададени въпроси и пи-
тания, първите десет народни пред-
ставители се подреждат така: Георги 
Гьоков – 30; Валентина Найденова – 
20; Георги Стоилов - 13; Дора Янкова 
– 11; Джевдет Чакъров; Антон Кутев; 
Кристина Сидорова; и Любомир Бо-
нев – по 10; Николай Цонков; Свет-
ла Бъчварова; и Надя Клисурска-Же-
кова – по 9; Георги Йорданов; – 8; 
Иван Димов Иванов; Илиян Тимчев; 
и Иван Валентинов Иванов – по 7; 
Анелия Клисарова; Даниел Йорда-
нов; Иван Ченчев; Крум Зарков; Сте-
фан Бурджев; и Филип Попов - по 6; 
Георги Михайлов; Николай Тишев; и 
Пенчо Милков – по 5; и т.н.

ИЗСЛУШВАНИЯ

1. Изслушване на Кирил Ананиев, 
министър на здравеопазването от-
носно текущо състояние, проблеми и 
перспективи на трансплантационната 
дейност в България.

2. Изслушване на Красимир Въл-
чев, министър на образованието и 
науката относно Националните про-
грами, като инструмент за реализи-
ране на политики в сферата на обра-
зованието.

3. Изслушване на Кирил Ананиев, 
министър на здравеопазването относ-
но актуалното състояние на система-
та на здравеопазването в Североза-
падна България.

4. Изслушване на Десислава Та-
нева, министър на земеделието, хра-
ните и горите относно критичната 
обстановка с африканската чума по 
свинете в страната.

РАЗИСКВАНИЯ ПО ПИТАНЕ

1. Разисквания по питане от на-
родните представители Георги Йор-
данов, Георги Михайлов, Анелия 
Клисарова, Илиян Тимчев, Вален-
тина Найденова, Иван Ибришимов 
и Георги Гьоков към министъра на 
здравеопазването Кирил Ананиев от-
носно политика на Министерство на 
здравеопазването по отношение на 
кадровото обезпечение с медицински 
специалисти.

ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ 
И ПИТАНИЯ 

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ,
заместник министър-председател:

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ относно 
изпълнението на оперативните про-
грами и Програмата за развитие на 
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селските райони, финансирани от ев-
ропейските фондове (стенограма от 
26 юли 2019 г.).

   Устен отговор в заседанието на 
5 юли 2019 г. на питане от н.п. КРУМ 
ЗАРКОВ относно икономическия 
модел, действащ в България и необ-
ходимостта от неговата промяна.

   Устен отговор в заседанието на 
5 юли 2019 г. на въпрос от н.п. КРУМ 
ЗАРКОВ относно трудности при из-
вършването на одит, тестване и сер-
тификация на машините за гласува-
не, използвани при произвеждането 
на изборите за членове на Европей-
ския парламент от Република Бълга-
рия през 2019 г.

МАРИЯНА НИКОЛОВА, 
заместник министър-председател по 
икономическата и демографската 
политика:

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ТЕОДОРА ХАЛАЧЕВА относно 
разпространението на информация за 
самоличността на детето, „вербува-
но“ от ИДИЛ (стенограма от 26 юли 
2019 г.).

   Устен отговор в заседанието 
на 31 май 2019  г. на въпрос от н.п. 
ТАНЯ ПЕТРОВА относно възстано-
вяване на териториалното поделение 
на Държавна агенция за закрила на 
детето във Варна.

КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ,
заместник министър-председател по 
обществения ред и сигурността и 
министър на отбраната:

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ХРИСТО ГАДЖЕВ относно пре-
доставени финансови средства и ма-
териални активи от Министерство 

на отбраната (стенограма от 17 май 
2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. НИКОЛАЙ ЦОНКОВ и ВА-
ЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА относно 
състоянието и перспектива на воен-
ния обект, намиращ се на територия-
та на с. Шипково, общ. Троян, обл. 
Ловеч (стенограма от 21 юни 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ВЕРГИЕВ и НИКО-
ЛАЙ ЦОНКОВ относно информация 
за споразумение, ощетяващо Минис-
терство на отбраната и в разрез с 
националния интерес на Републи-
ка България (стенограма от 5 юли 
2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. НИКОЛАЙ ЦОНКОВ относно 
ремонт на танкове Т-72 (стенограма 
от 5 юли 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. НИКОЛАЙ ЦОНКОВ относно 
промени в системата на заплащане 
на военнослужещите и цивилните 
лица в Министерство на отбраната, 
структурите на пряко подчинение на 
министъра на отбраната и Българ-
ската армия (стенограма от 5 юли 
2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. НИКОЛАЙ ЦОНКОВ относно 
Висше военновъздушно училище «Ге-
орги Бенковски», Долна Митрополия 
(стенограма от 5 юли 2019 г.).

   Устен отговор в заседанието 
на 7 юни 2019  г. на въпрос от н.п. 
КОЛЬО МИЛЕВ относно проект за 
инвестиционен разход на Сухопътни 
войски.

   Устен отговор в заседанието на 7 
юни 2019 г. на въпрос от н.п. ТАСКО 
ЕРМЕНКОВ относно проект за ин-
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вестиционен разход на Военномор-
ските сили.

   Устен отговор в заседанието на 
7 юни 2019 г. на въпрос от н.п. НИ-
КОЛАЙ ЦОНКОВ относно проект 
за инвестиционен разход на Военно-
въздушните сили.

   Устен отговор в заседанието на 
7 юни 2019 г. на въпрос от н.п. ВА-
ЛЕНТИНА  НАЙДЕНОВА относно 
осигуряване на Българската армия с 
военни психолози и политиката на 
Министерство на отбраната за тяхна-
та подготовка и реализация.

   Устен отговор в заседанието 
на 21 юни 2019 г. на въпрос от н.п. 
ГЕОРГИ  ВЕРГИЕВ относно хода 
на преговорите за доставка на Ф-16 
блок 70 по Проект за инвестиционен 
разход за Военновъздушните сили на 
Република България.

   Устен отговор в заседанието на 
21 юни 2019 г. на въпрос от н.п. ДЕ-
СИСЛАВ  ЧУКОЛОВ относно коли-
чествена сметка за охрана на масови 
мероприятия.

   Устен отговор в заседанието на 
21 юни 2019 г. на въпрос от н.п. НИ-
КОЛАЙ ЦОНКОВ относно закупу-
ване на рециклирани и използвани 
автобуси до 22 места за нуждите на 
Българската армия.

ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА,
заместник министър-председател по 
правосъдната реформа и министър 
на външните работи:

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ПОЛИНА  ЦАНКОВА-ХРИСТО-
ВА относно актуалните проблеми на 
българите в Украйна и предприетите 
действия от страна на Министерство-
то на външните работи (стенограма 
от 10 май 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ПЛАМЕН МАНУШЕВ относно 
отбелязване на 70-та годишнина от 
подписването на Северноатлантиче-
ския договор (стенограма от 31 май 
2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ЕЛХАН КЪЛКОВ относно изне-
сени консулски дни в района на гр. 
Памплона, Испания (стенограма от 
10 май 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. АЛЕКСАНДЪР ПАУНОВ относ-
но проведени разговори между Ми-
нистерството на външните работи на 
Република България и делегация на 
Националното събрание на Боливар-
ска република Венецуела на 12 април 
2019 г. (стенограма от 28 юни 2019 г.).

   Устен отговор в заседанието 
на 10 май 2019  г. на въпрос от н.п. 
ХРИСТО ГАДЖЕВ относно спазване 
правото на телевизионно предаване 
на български език за новопризнатото 
българско национално малцинство в 
Албания.

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ,  
министър на финансите:

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно ак-
тивите, придобити от български-
те граждани по време на масовата 
приватизация (стенограма от 14 юни 
2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА от-
носно постъпленията и плащанията, 
както и разликата между приходите 
и разходите включени в Централния 
бюджет за 2016, 2017 и 2018 години 
(стенограма от 21 юни 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ и ИВАН 
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Д. ИВАНОВ относно съдебни дела 
срещу Република България в Евро-
пейския съд по правата на човека 
в Страсбург (стенограма от 28 юни 
2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. НИКОЛАЙ ТИШЕВ относно 
плащания с компенсаторни инстру-
менти (стенограма от 26 юли 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. СТЕФАН БУРДЖЕВ относно 
предприемане на действия за борба 
срещу комарите (стенограма от 26 
юли 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ПЕТЪР КЪНЕВ относно не-
допустимото състояние на ГКПП 
„Малко Търново“ (стенограма от 26 
юли 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ФИЛИП ПОПОВ относно целе-
во разпределяне на бюджетен изли-
шък (стенограма от 26 юли 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ЛАЛО КИРИЛОВ относно об-
съждане на възможността за присъ-
единяване на България към Instex 
(стенограма от 26 юли 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ЕМИЛ ДИМИТРОВ относно 
отделен административен (човешки 
и финансов) ресурс и постигнати ре-
зултати във връзка с провеждането 
на контролни действия в рамките на 
т. нар. „мониторинг“, осъществява-
ни от контролни органи на Агенция 
„Митници“ в обекти за производство 
и съхранение на акцизните стоки 
на лицензирани складодържатели за 
периода 01.01.2018  г. до 01.07.2019  г. 
(стенограма от 13 септември 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ЕМИЛ ДИМИТРОВ относно на-
личието и функционирането на сис-

тема за постоянно видео наблюдение 
на ГКПП на територията на страната, 
осъществяваща постоянно видео зас-
немане на превозни средства и лица 
преминаващи през ГКПП на терито-
рията на страната и предаваща данни 
към Агенция „Митници„(стенограма 
от 13 септември 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ВАЛЕНТИНА  НАЙДЕНОВА 
относно проверка на Центъра за 
спешна медицинска помощ - Русе и 
ревизия на Университетска многоп-
рофилна болница за активно лечение 
„Медика Русе“ - гр. Русе (стенограма 
от 26 юли 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. АНТОН КУТЕВ и ВАЛЕНТИ-
НА НАЙДЕНОВА относно конкрет-
на дата за изплащане на дължимите 
суми на правоимащите граждани с 
дългогодишни жилищно-спестов-
ни влогове (стенограма от 31 юли 
2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. НИКОЛАЙ ТИШЕВ относно 
брутен вътрешен продукт (БВП) и 
брутна добавена стойност (БДС) на 
глава от населението (стенограма от 
13 септември 2019 г.).

   Устен отговор в заседанието на 
31 юли 2019 г. на въпрос от н.п. ГЕ-
ОРГИ ГЬОКОВ относно неудобства, 
свързани с преминаване и престой 
на ГКПП „Маказа – Нимфея“ между 
България и Гърция.

МЛАДЕН МАРИНОВ, министър на 
вътрешните работи:

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ АНДРЕЕВ и ДИМИ-
ТЪР СТОЯНОВ относно констатира-
ни нарушения за купуване на гласо-
ве при провеждането на изборите за 
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членове на Европейския парламент 
(стенограма от 14 юни 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ АНДРЕЕВ относно по-
ети ангажименти за осигуряване на 
полицейско присъствие в населените 
места (стенограма от 14 юни 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. АНДОН ДОНЧЕВ относно ста-
тистика на убийствата на деца от 
родители, убийствата между съпрузи 
и самоубийствата (стенограма от 26 
юли 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ТЕОДОРА ХАЛАЧЕВА относно 
Националната програма „Работа на 
полицията в училищата - Ваканция 
здравей! Да играем безопасно!“ (сте-
нограма от 26 юли 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ЕМИЛ ДИМИТРОВ относно 
отделен административен (човешки) 
ресурс от страна на Министерството 
на вътрешните работи във връзка със 
взаимодействието по провеждането 
на контролни действия в рамките на 
т. нар. „мониторинг“, осъществява-
не от контролни органи на Агенция 
„Митници“ в обекти за производ-
ство и съхранение на акцизни стоки 
на лицензирани складодържатели за 
периода 01.01.2018  г. до 01.07.2019  г. 
(стенограма от 26 юли 2019 г.).

   Устен отговор в заседание-
то на 10 май 2019  г. на въпрос от  
н.п. ДИАНА САВАТЕВА и ДИМИ-
ТЪР БОЙЧЕВ относно подготовката 
за летния сезон в морските общини 
и осигуряването на адекватни мерки 
за сигурност за туристите, местното 
население и бизнеса.

   Устен отговор в заседанието на 
17 май 2019 г. на въпрос от н.п. МА-

НОИЛ МАНЕВ относно телефонни-
те измами.

   Устен отговор в заседанието на 
14 юни 2019 г. на въпрос от н.п. АН-
ТОН КУТЕВ и СТОЯН МИРЧЕВ 
относно инцидента с пострадали деца 
от Силистра на мероприятие, органи-
зирано от Полицията и общ. Сили-
стра на 31.05.2019 г.

   Устен отговор в заседанието на 
14 юни 2019 г. на въпрос от н.п. МИ-
ХАИЛ ХРИСТОВ относно зачести-
лите нападения с хладни оръжия от 
непълнолетни.

   Устен отговор в заседанието на 
28 юни 2019 г. на въпрос от н.п. АН-
ТОН КУТЕВ относно предоставена 
информация от МВР за лице, обви-
нено в тероризъм.

   Устен отговор в заседанието на 
28 юни 2019 г. на въпрос от н.п. ГЕОР-
ГИ ЙОРДАНОВ относно наводнени-
ята в гр. Пловдив.

   Устен отговор в заседанието на 
31 юли 2019 г. на въпрос от н.п. ВЕС-
КА НЕНЧЕВА относно полицейски 
участък в с. Розино, общ. Карлово.

   Устен отговор в заседанието 
на 31 юли 2019 г. на въпрос от н.п. 
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ и ИЛИЯН 
ТИМЧЕВ относно мерки за решава-
не на проблема със задръстванията 
на ГКПП „Маказа“.

   Устен отговор в заседанието на 
31 юли 2019 г. на въпрос от н.п. НИ-
КОЛАЙ ТИШЕВ относно ограничи-
телни знаци за скорост от 90 км/ч 
между 168-и и 208-и км в двете посо-
ки на АМ «Тракия».

   Устен отговор в заседание-
то на 31 юли 2019  г. на въпрос от  
н.п. ГЕОР ГИ ГЬОКОВ относно при-
лагане на нерегламентирани условия 
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и изисквания при издаване на бъл-
гарски лични документи.

   Устен отговор в заседанието 
на 31 юли 2019 г. на въпрос от н.п. 
МАНОЛ ГЕНОВ и ДОРА ЯНКОВА 
относно пропускателната способност 
на ГКПП «Маказа» при засиления 
автомобилен трафик и пътникопоток 
през летните месеци.

ПЕТЯ АВРАМОВА, 
министър на регионалното развитие 
и благоустройството:

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно под-
дръжката на транспортната инфра-
структура в общ. Стара Загора (сте-
нограма от 21 юни 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно под-
дръжката на транспортната инфра-
структура в общ. Гълъбово (стеногра-
ма от 21 юни 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ относно 
ремонт на сградата и околното прос-
транство на Пантеон на възрожден-
ците, гр. Русе (стенограма от 21 юни 
2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно под-
дръжката на транспортната инфра-
структура в общ. Раднево (стеногра-
ма от 21 юни 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно под-
дръжката на транспортната инфра-
структура в общ. Казанлък (стеногра-
ма от 21 юни 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно под-
дръжката на транспортната инфра-

структура в общ. Чирпан (стенограма 
от 21 юни 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно под-
дръжката на транспортната инфра-
структура в общ. Павел баня, обл. 
Стара Загора (стенограма от 21 юни 
2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно под-
дръжката на транспортната инфра-
структура в общ. Гурково, обл. Стара 
Загора (стенограма от 21 юни 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно под-
дръжката на транспортната инфра-
структура в общ. Мъглиж, обл. Стара 
Загора (стенограма от 21 юни 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ относно 
извършване и контрол на сечи по ре-
публиканската и общинската пътна 
мрежа (стенограма от 21 юни 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. СТЕФАН БУРДЖЕВ относно 
извършване и контрол на сечи по 
републиканската и общинска пътна 
мрежа (стенограма от 21 юни 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно под-
дръжката на транспортната инфра-
структура в общ. Николаево, обл. 
Стара Загора (стенограма от 21 юни 
2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно под-
дръжката на транспортната инфра-
структура в общ. Опан, обл. Стара 
Загора (стенограма от 21 юни 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно под-
дръжката на транспортната инфра-
структура в общ. Братя Даскалови, 
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обл. Стара Загора (стенограма от 21 
юни 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. НИКОЛАЙ ИВАНОВ относ-
но Стратегията за децентрализация 
2016 – 2025 г. (стенограма от 26 юли 
2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. НИКОЛАЙ ИВАНОВ и ИВАН 
ГЕНОВ относно трети мост над р. 
Дунав (стенограма от 26 юли 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. АЛЕКСАНДЪР ПАУНОВ относ-
но строителство на незаконен обект 
на територията на „Таляна Бийч, гр. 
Св. Влас, общ. Несебър (стенограма 
от 21 юни 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ИВАН Д.ИВАНОВ относно из-
вършване и контрол на сечи по репу-
бликанската и общинска пътна мре-
жа (стенограма от 28 юни 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ относно 
наводненията в гр. Пловдив (стено-
грама от 31 юли 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ЦВЕТАН ТОПЧИЕВ и НИКО-
ЛАЙ ИВАНОВ относно изграждане 
на скоростен път Видин – Ботевград 
(стенограма от 28 юни 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ДИМИТЪР БОЙЧЕВ и ДИАНА 
САВАТЕВА относно проектиране на 
пълна рехабилитация на път ІІ-99, в 
участъка от Царево до Малко Търно-
во и подобряване на пътната инфра-
структура в Югоизточна България 
(стенограма от 28 юни 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ и 
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ относно 
реверсивното движение по път Е-79 

в участъка на с. Владая – кв. Княже-
во (стенограма от 31 юли 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ и 
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ относно 
извършените ремонтни дейности по 
път Е-79 в участъка на с. Владая – 
кв. Княжево (стенограма от 31 юли 
2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ИВАН ЧЕНЧЕВ относно липса-
та на шумоизолираща стена и кана-
лизация в с. Чурек, общ. Елин Пелин 
(стенограма от 26 юли 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. МИЛЕН ВАСИЛЕВ МИХОВ 
относно тежкото състояние и необ-
ходимия ремонт на пътя Стражица 
– Ново Градище (стенограма от 31
юли 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ИВАН ЧЕНЧЕВ относно лип-
сата на водоподаване в общ. Годеч, 
обл. Софийска (стенограма от 26 
юли 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ИВАН В. ИВАНОВ относно от-
чуждителни процедури във връзка с 
изграждането на АМ „Хемус“ в учас-
тъка Белокопитово – Буховци (стено-
грама от 26 юли 2019 г.).

   Устен отговор в заседанието на 
10 май 2019 г. на въпрос от н.п. СЕР-
ГЕЙ КИЧИКОВ относно рехабили-
тация на републикански път III-843 
Велинград – Сърница – обл. Смолян 
от км 0+000 до км 47+855.

   Устен отговор в заседанието на 
17 май 2019 г. на въпрос от н.п. ГАЛЯ 
ЖЕЛЯЗКОВА относно сключване на 
договор с изпълнител на обходния 
път на гр. Камено.
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   Устен отговор в заседанието 
на 17 май 2019  г. на въпрос от н.п. 
ЮЛИЯН ПАПАШИМОВ относно 
строителство на мост на р. Тунджа 
на републикански път III-7008 Елхо-
во – Пчела – Скалица при км 2+500.

   Устен отговор в заседанието 
на 17 май 2019  г. на въпрос от н.п. 
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ относно 
разширението на Южната дъга на 
Околовръстния път в участъка от 
ж.к. „Младост“ до АМ „Тракия“.

   Устен отговор в заседанието на 
17 май 2019 г. на въпрос от н.п. ГАЛЯ 
ЖЕЛЯЗКОВА относно рехабилита-
ция на път III-906 Варна – Оризаре 
– Каблешково – о.п. Слънчев бряг -
Бургас („Дюлински проход“).

   Устен отговор в заседанието 
на 21 юни 2019 г. на въпрос от н.п. 
КРУМ ЗАРКОВ, ПЕНЧО МИЛКОВ 
и ГЕОРГИ СТОИЛОВ относно не-
обходимо преустройство на кръсто-
вище на изхода на гр. Русе в посока 
гр. Варна.

   Устен отговор в заседанието на 
21 юни 2019 г. на въпрос от н.п. ГЕОР-
ГИ ГЬОКОВ и ДРАГОМИР СТОЙ-
НЕВ относно етап на реализация на 
проекта за удвояване на съществува-
що трасе на път I-5, в участъка от км 
236,3 до км 241,6 (единствената връз-
ка на Стара Загора с АМ „Тракия“), с 
цел постигане на габарит Г-20.

   Устен отговор в заседанието 
на 21 юни 2019 г. на въпрос от н.п. 
КРИСТИНА СИДОРОВА относно 
заплащането на труда на заетите във 
ВиК сектора.

   Устен отговор в заседанието 
на 31 юли 2019 г. на въпрос от н.п. 
АХМЕД АХМЕДОВ относно репу-
бликанската пътна мрежа в граници-
те на общ. Кубрат, обл. Разград.

   Устен отговор в заседанието 
на 21 юни 2019 г. на въпрос от н.п. 
АЛЕКСАНДЪР МАЦУРЕВ относно 
консолидация на ВиК оператори на 
територията на обл. Благоевград.

   Устен отговор в заседанието 
на 21 юни 2019 г. на въпрос от н.п. 
МИЛКО НЕДЯЛКОВ относно про-
валено изпълнение на част от проект 
по Оперативна програма „Региони в 
растеж“ в Ловеч.

   Устен отговор в заседанието 
на 21 юни 2019 г. на въпрос от н.п. 
АЛЕКСАНДЪР МАЦУРЕВ относно 
състоянието на второкласен път II-
19.

   Устен отговор в заседанието на 
31 юли 2019 г. на въпрос от н.п. ЛЮ-
БОМИР БОНЕВ относно състояние-
то на пътните съоръжения по път I-6 
на територията на обл. Перник.

   Устен отговор в заседанието на 
31 юли 2019 г. на въпрос от н.п. СЕ-
ВИМ АЛИ относно републикански 
път III-208 Провадия – Дъскотна – 
Айтос от км 51+130 до км 82+650, 
в териториален обхват – граници на 
общ. Руен, обл. Бургас и скален ту-
нел, намиращ се на 56-и километър 
от този участък.

   Устен отговор в заседанието на 
31 юли 2019 г. на въпрос от н.п. КО-
ЛЬО МИЛЕВ относно свлачището 
в м. „Пещерата“ на път ІІ-53 до с. 
Бяла, общ. Сливен.

   Устен отговор в заседанието 
на 31 юли 2019 г. на въпрос от н.п. 
КРИСТИАН ВИГЕНИН относно от-
криване на нов ГКПП  между Бълга-
рия и Северна Македония.

   Устен отговор в заседанието 
на 31 юли 2019 г. на въпрос от н.п. 
КРИСТИАН ВИГЕНИН относно 
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етап на реализация на „Обходен път 
на Ямбол – юг“.

   Устен отговор в заседанието на 
31 юли 2019 г. на въпрос от н.п. ДА-
НИЕЛ ЙОРДАНОВ и КРАСИМИР 
ЯНКОВ относно постоянно и сис-
темни проблеми с водоподаването в 
общ. Добричка.

   Устен отговор в заседанието на 
31 юли 2019 г. на въпрос от н.п. ДИ-
МИТЪР ГЕОРГИЕВ относно необхо-
димост от сериозни и радикални ре-
форми в структурата и организацията 
на работата на Дирекция за национа-
лен строителен контрол (ДНСК).

БИСЕР ПЕТКОВ, 
министър на труда и социалната 
политика:

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ТАНЯ ПЕТРОВА относно профе-
сионални приемни семейства по про-
ект „Приеми ме 2015“ (стенограма от 
7 юни 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ и ЛЮБОМ-
ИР БОЙКОВ БОНЕВ относно ве-
ликденските добавки към пенсиите 
на пенсионери, които освен пенсия, 
отпусната в България, получават и 
пенсия от друга страна (стенограма 
от 28 юни 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно още-
тяване на лица от честите, непредви-
дими действия и хаотични промени 
в условията за пенсиониране (стено-
грама от 21 юни 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно пра-
вилата за определяне на индивидуал-
ния размер на месечната финансова 
подкрепа по чл. 70 от Закона за хо-
рата с увреждания, тяхното съответ-

ствие с целите и основните принципи 
на закона и възможни действия за 
преодоляване на „законово заложе-
на“ несправедливост (стенограма от 
26 юли 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА 
относно анализ на законодателство-
то и политиките, свързани с децата в 
риск (стенограма от 26 юли 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА 
относно броя и подпомагането на де-
цата, настанени за отглеждане при 
близки и роднини (стенограма от 26 
юли 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА 
и ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ относно 
броя на домовете за лица с умствена 
изостаналост и психически разстрой-
ства (стенограма от 26 юли 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. МИХАИЛ ХРИСТОВ относно 
трудови злополуки, довели до нео-
братими увреждания (стенограма от 
26 юли 2019 г.).

   Устен отговор в заседанието 
на 17 май 2019  г. на въпрос от н.п. 
КЛАВДИЯ ГРИГОРОВА-ГАНЧЕВА 
относно възможностите за социално 
включване на възрастните хора над 
60 години.

   Устен отговор в заседанието 
на 17 май 2019  г. на въпрос от н.п. 
СВЕТЛАНА НАЙДЕНОВА относно 
Проекта на Национална стратегия за 
детето 2019 - 2030 г.

   Устен отговор в заседанието на 
31 май 2019 г. на въпрос от н.п. ГАЛЯ 
ЖЕЛЯЗКОВА относно Националния 
план за действие по заетостта.
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   Устен отговор в заседанието на 
31 май 2019 г. на въпрос от н.п. ГАЛЯ 
ЖЕЛЯЗКОВА относно Оперативна 
програма за храни и/или основно 
материално подпомагане през 2019 г.

   Устен отговор в заседанието на 
21 юни 2019 г. на въпрос от н.п. ГЕ-
ОРГИ ГЬОКОВ и НАДЯ КЛИСУР-
СКА-ЖЕКОВА относно подкрепата 
за упражняване на основни права и 
пълноценно участие в обществото на 
хора с увреждане, довело до ограни-
чения в способността им за самосто-
ятелно обслужване в ежедневието и 
до зависимостта им от чужда помощ, 
но които нямат решение на ТЕЛК 
„с чужда помощ“, след 1 септември 
2019 г.

   Устен отговор в заседанието 
на 31 юли 2019 г. на въпрос от н.п. 
НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА и 
ГЕОРГИ СТОИЛОВ относно Един-
на информационна система за хората 
с увреждания.

   Устен отговор в заседанието 
на 31 юли 2019 г. на въпрос от н.п. 
НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА и 
ГЕОРГИ СТОИЛОВ относно анализ 
на законодателството и политиките, 
свързани с приемната грижа.

ДАНАИЛ КИРИЛОВ, 
министър на правосъдието:

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ относно 
придобиване на българско граждан-
ство (стенограма от 21 юни 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ и ИВАН 
Д.ИВАНОВ относно съдебни дела 
срещу Република България (стено-
грама от 21 юни 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ФИЛИП ПОПОВ относно ре-

гламента за провеждане на писмения 
и устен изпит от конкурса за нотари-
уси (стенограма от 5 юли 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ФИЛИП ПОПОВ относно кон-
трола по ограниченията за извърш-
ване на нотариални действия от но-
тариуси по чл. 575 от Граждански 
процесуален кодекс (стенограма от 5 
юли 2019 г.).

   Устен отговор в заседанието на 
31 май 2019 г. на въпрос от н.п. РА-
ДОСТИН ТАНЕВ относно реформи 
в пенитенциарната система.

   Устен отговор в заседанието на 
31 май 2019 г. на въпрос от н.п. ИГ-
ЛИКА ИВАНОВА-СЪБЕВА относно 
мерки за борба с домашното наси-
лие.

   Устен отговор в заседанието 
на 14 юни 2019 г. на въпрос от н.п. 
КРУМ ЗАРКОВ относно напредъка 
на България по Механизма за съ-
трудничество и проверка.

   Устен отговор в заседанието на 
28 юни 2019 г. на въпрос от н.п. КРУМ 
ЗАРКОВ относно изпълнението на 
проект «Модернизиране на пенитен-
циарната система в България».

   Устен отговор в заседанието 
на 28 юни 2019 г. на въпрос от н.п. 
КРУМ ЗАРКОВ относно изпълне-
нието на проект «Нова концепция за 
наказателна политика».

   Устен отговор в заседанието на 
28 юни 2019 г. на въпрос от н.п. ПЛА-
МЕН НУНЕВ относно провеждането 
на Съвет по правосъдие и вътрешни 
работи, Люксембург.

   Устен отговор в заседанието на 
5 юли 2019 г. на въпрос от н.п. ВА-
ЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА относно 
публикуване на годишните финансо-
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ви отчети на предприятия болници 
- Търговски дружества за предходни 
години, представили своите годишни 
финансови отчети.

   Устен отговор в заседанието на 
31 юли 2019 г. на въпрос от н.п. НАДЯ 
КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА относно ре-
формата в детското правосъдие.

КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ, 
министър на образованието и 
науката:

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. СТОЯН МИРЧЕВ и АНТОН 
КУТЕВ относно проведени меропри-
ятия в страната във връзка инциден-
та с пострадали деца от Силистра на 
мероприятие, организирано от Поли-
цията и общ. Силистра на 31.05.2019 г. 
(стенограма от 21 юни 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ от-
носно осигуряване на преподавате-
ли по български език и литература в 
чуждестранни висши училища (сте-
нограма от 28 юни 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос 
от н.п. АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА и 
ИВАН Д.ИВАНОВ относно имоти 
на Технически университет – Варна 
(стенограма от 5 юли 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ИРЕНА АНАСТАСОВА относно 
анализ на национално външно оце-
няване за IV и VII клас (стенограма 
от 5 юли 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ИРЕНА АНАСТАСОВА относно 
информация за увеличението на учи-
телските заплати от 01.01.2019 г. (сте-
нограма от 5 юли 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА и НИ-

КОЛАЙ ЦОНКОВ относно дейност-
та и легитимността на Националното 
представителство на студентските съ-
вети (НПСС) (стенограма от 5 юли 
2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ИРЕНА АНАСТАСОВА относно 
създаване на необходимата физиче-
ска среда за деца и ученици със спе-
циални образователни потребности 
(стенограма от 5 юли 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ВЕСКА НЕНЧЕВА и КРИСТИ-
НА СИДОРОВА относно одобрени 
училища по Национална програма 
„Роден език и култура зад граница“ 
(стенограма от 26 юли 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКО-
ВА и ВИОЛЕТА ЖЕЛЕВА относно 
механизма за съвместна работа на 
институциите за обхващане и задър-
жане в образователната система (сте-
нограма от 26 юли 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ИВАН В.ИВАНОВ относно про-
блеми с подписване на колективния 
договор в системата на училището 
и предучилищното образование в 
общ. Шумен (стенограма от 26 юли 
2019 г.).

   Устен отговор в заседанието на 
10 май 2019 г. на въпрос от н.п. ДИ-
МИТЪР БОЙЧЕВ относно прилага-
не на модела на обучение в Гимнази-
ята по компютърно програмиране и 
иновоции в гр. Бургас.

   Устен отговор в заседанието на 
10 май 2019 г. на въпрос от н.п. СТА-
НИСЛАВ СТАНИЛОВ относно На-
ционалната агенция за оценяване и 
акредитация.

   Устен отговор в заседанието 
на 10 май 2019  г. на въпрос от н.п. 
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ЕМИЛ ТОНЧЕВ относно необходи-
мостта от извършване на ремонтни 
дейности на сграден фонд и доставка 
на училищен автобус на Разложка-
та професионална гимназия „Никола 
Стойчев“ гр. Разлог.

   Устен отговор в заседанието 
на 10 май 2019  г. на въпрос от н.п. 
АЛЕКСАНДЪР МАЦУРЕВ относно 
Национална програма „Мотивирани 
учители“.

   Устен отговор в заседанието 
на 14 юни 2019 г. на въпрос от н.п. 
ТАНЯ ПЕТРОВА относно партньор-
ство между университетите и реги-
они, в изпълнение на регионалните 
планове за развитие.

   Устен отговор в заседанието 
на 14 юни 2019 г. на въпрос от н.п. 
ИВАН В. ИВАНОВ относно резулта-
ти от национално външно оценяване 
на IV клас на територията на обл. 
Шумен.

   Устен отговор в заседанието на 
14 юни 2019 г. на въпрос от н.п. СТО-
ЯН МИРЧЕВ и АНТОН КУТЕВ от-
носно Национална програма „Работа 
на полицията в училищата“.

КИРИЛ АНАНИЕВ, 
министър на здравеопазването:

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КЛАВДИЯ ГРИГОРОВА-ГАН-
ЧЕВА, СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ и 
СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА относно 
статистически данни за онкологични 
заболявания в обл. Велико Търново 
и страната (стенограма от 17 май 
2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КРАСИМИР БОГДАНОВ от-
носно положението на медицинските 
специалисти в Многопрофилна бол-
ница за активно лечение «Света Пет-

ка» - гр. Видин (стенограма от 7 юни 
2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА 
относно освободени или заплащани 
по-ниски суми под формата на по-
требителска такса здравноосигурени 
лица получили медицинска помощ 
(стенограма от 21 юни 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КРАСИМИР БОГДАНОВ от-
носно нередовното изплащане на 
възнагражденията на медицинските 
специалисти в Многопрофилна бол-
ница за активно лечение „Христо 
Ботев“ - гр. Враца (стенограма от 28 
юни 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ВАЛЕНТИНА  НАЙДЕНОВА и 
ВЕСКА НЕНЧЕВА относно здравни-
те изисквания към устройството на 
обществените перални (стенограма 
от 28 юни 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ, ГЕОРГИ 
ЙОРДАНОВ и ИЛИЯН ТИМЧЕВ 
относно увеличено разпространение 
на заболявания от морбили на тери-
торията на Република България (сте-
нограма от 28 юни 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ, ГЕОРГИ 
ЙОРДАНОВ и ИЛИЯН ТИМЧЕВ 
относно състоянието на психиатрия-
та и психиатричните заболявания в 
Република България (стенограма от 
5 юли 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ и ДРАГО-
МИР СТОЙНЕВ относно акушеро-
гинекологичния комплекс в гр. Ста-
ра Загора, неговото пребазиране и 
нормално функциониране (стеногра-
ма от 26 юли 2019 г.).
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   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ и ДРАГО-
МИР СТОЙНЕВ относно пребазира-
не на отделението по хемодиализа на 
Университетска многопрофилна бол-
ница за активно лечение „Проф. д-р 
Ст. Киркович“ АД - гр. Стара Загора, 
на територията на големия корпус 
на болницата (стенограма от 26 юли 
2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ИВАН ИБРИШИМОВ относно 
информация за закриване на инфек-
циозно отделение в Многопрофилна 
болница за активно лечение „Никола 
Василев“ в гр. Кюстендил (стеногра-
ма от 31 юли 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. АТАНАС КОСТАДИНОВ и 
ИЛИЯН ТИМЧЕВ относно отделе-
нието по кардиология и кардиоло-
гична рехабилитация в гр. Банкя, 
структура в състава на Национална 
кардиологична болница (стенограма 
от 31 юли 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА 
относно изпълненията на изисквани-
ята на Медицински стандарт „Спеш-
на медицина“ от Центъра за спешна 
медицинска помощ (ЦСМП) - гр. 
Русе, през 2018 г. и до м. март 2019 г. 
(стенограма от 13 септември 2019 г.).

   Устен отговор в заседанието на 
21 юни 2019 г. на въпрос от н.п. ГЕ-
ОРГИ  МИХАЙЛОВ относно транс-
плантационна програма на Републи-
ка България за периода 2019 – 2020.

   Устен отговор в заседанието на 
21 юни 2019 г. на въпрос от н.п. ГЕ-
ОРГИ  МИХАЙЛОВ относно закри-
ването на Националния център по 
наркомании.

   Устен отговор в заседанието на 
21 юни 2019 г. на въпрос от н.п. ВА-
ЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА относно 
практическото прилагане на Регла-
мент (ЕС) 2016/679 на Европейския 
парламент и на Съвета от 27 април 
2016  г. относно защита на личните 
данни (GDPR).

   Устен отговор в заседанието 
на 21 юни 2019 г. на въпрос от н.п. 
КРИСТИНА СИДОРОВА относно 
актуализиране на Наредба № 6 за 
здравословното хранене на децата и 
публикуване на актуализиран Сбор-
ник с рецепти и ръководство за здра-
вословно хранене на деца от 3 до 7 
годишната възраст.

   Устен отговор в заседанието на 
21 юни 2019 г. на питане от н.п. АН-
ТОН КУТЕВ относно политиките на 
Министерството на здравеопазването 
за осигуряване на кръв и кръвни със-
тавки.

   Устен отговор в заседанието на 
21 юни 2019 г. на питане от н.п. АН-
ТОН КУТЕВ относно готовността за 
реакция на здравната система в до-
норски ситуации.

   Устен отговор в заседанието на 
21 юни 2019 г. на въпрос от н.п. ГЕ-
ОРГИ МИХАЙЛОВ относно лип-
сата на стратегически антитуморни 
средства на територията на Републи-
ка България.

   Устен отговор в заседанието 
на 21 юни 2019 г. на въпрос от н.п. 
ЦВЕТАН ТОПЧИЕВ, ФИЛИП ПО-
ПОВ и ВАЛЕНТИНА  НАЙДЕНО-
ВА относно управление на Многоп-
рофилна болница за активно лечение 
«Света Петка» - гр. Видин, актуален 
размер и структура на разходите за 
персонал, съотношение на работните 
заплати.
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   Устен отговор в заседанието 
на 21 юни 2019 г. на въпрос от н.п. 
ГЕОРГИ ГЬОКОВ, ГЕОРГИ ЙОР-
ДАНОВ, АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА и 
ИЛИЯН ТИМЧЕВ относно кампани-
ята за ваксиниране на населението.

   Устен отговор в заседанието на 
21 юни 2019 г. на въпрос от н.п. ГЕ-
ОРГИ ЙОРДАНОВ, АНЕЛИЯ КЛИ-
САРОВА, ИЛИЯН ТИМЧЕВ и ГЕ-
ОРГИ ГЬОКОВ относно възнаграж-
денията на медицинските специали-
сти по здравни грижи.

   Устен отговор в заседанието на 
21 юни 2019 г. на въпрос от н.п. СТЕ-
ФАН  БУРДЖЕВ относно предпри-
емане на действия за борба срещу 
комарите.

   Устен отговор в заседанието на 
5 юли 2019 г. на въпрос от н.п. ВА-
ЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА относно 
обвързване на информацията в На-
ционалната здравно-информационна 
система с изисквания на Система-
та за здравни сметки, ЕВРОСТАТ и 
Организацията за икономическо съ-
трудничество и развитие на базата 
на Международната статистическа 
класификация на болестите (Десета 
ревизия - МКБ-10).

   Устен отговор в заседанието на 
5 юли 2019 г. на въпрос от н.п. ВА-
ЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА относно 
използваемостта на леглата, опре-
делени чрез Националната здравна 
карта (Областни здравни карти).

   Устен отговор в заседанието на 
31 юли 2019 г. на въпрос от н.п. ГЕ-
ОРГИ МИХАЙЛОВ относно финан-
сиране на лечението на деца.

   Устен отговор в заседанието на 
5 юли 2019 г. на питане от н.п. ГЕ-
ОРГИ ЙОРДАНОВ, ГЕОРГИ МИ-
ХАЙЛОВ, АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА, 

ИЛИЯН ТИМЧЕВ, ВАЛЕНТИНА 
НАЙДЕНОВА, ИВАН ИБРИШИ-
МОВ и ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно 
политика на Министерство на здра-
веопазването по отношение на кад-
ровото обезпечение с медицински 
специалисти.

   Устен отговор в заседанието 
на 31 юли 2019 г. на въпрос от н.п. 
ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ относно кри-
тики към предложения на Минис-
терството на здравеопазването за ре-
формиране на системата на здравно 
осигуряване в България в Доклад на 
Европейската комисия за 2019 годи-
на относно предотвратяването и ко-
ригирането на макроикономическите 
дисбаланси.

   Устен отговор в заседанието 
на 31 юли 2019 г. на въпрос от н.п. 
ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ относно кри-
тики към системата на здравеопаз-
ването в Доклад на Европейската 
комисия за 2019 година относно пре-
дотвратяването и коригирането на 
макроикономическите дисбаланси.

   Устен отговор в заседанието на 
5 юли 2019 г. на въпрос от н.п. ВА-
ЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА относно 
публикуване на информация за ле-
чебните заведения на интернет стра-
ницата на Министерството на здраве-
опазването.

   Устен отговор в заседанието 
на 5 юли 2019  г. на въпрос от н.п. 
ФИЛИП ПОПОВ и ЦВЕТАН ТОП-
ЧИЕВ относно закриване на отде-
ления в Многопрофилна болница за 
активно лечение „Света Петка“ - гр. 
Видин.

   Устен отговор в заседанието 
на 31 юли 2019 г. на въпрос от н.п. 
КОЛЬО МИЛЕВ относно сградния 
фонд и терена на „Специализирана 
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болница за активно лечение на бело-
дробни болести – Сливен“ ЕООД - в 
ликвидация.

   Устен отговор в заседанието 
на 31 юли 2019 г. на въпрос от н.п. 
ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА относ-
но критерии за откриване на спеш-
ни отделения в лечебните заведения 
за болнична помощ, независимо от 
вида собственост.

   Устен отговор в заседанието на 
31 юли 2019 г. на въпрос от н.п. ГЕ-
ОРГИ ГЬОКОВ относно прилагане 
на Директива 2011/62/ЕС от 8 юни 
2011  г. за изменение на Директива 
2001/83/ЕО за утвърждаване на ко-
декс на Общността относно лекар-
ствени продукти за хуманна употреба 
по отношение на предотвратяването 
на навлизането на фалшифицирани 
лекарствени продукти в законната 
верига на доставка.

   Устен отговор в заседанието на 
31 юли 2019 г. на въпрос от н.п. ВА-
ЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА относно 
извършени проверки в Център за 
спешна медицинска помощ - гр. Русе 
през 2017 г. до месец март на 2019 г.

БОИЛ БАНОВ, 
министър на културата:

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КРАСИМИР ЯНКОВ и ЧАВДАР 
ВЕЛИНОВ относно натуралните по-
казатели в системата на сценичните 
изкуства за 2018 г. (стенограма от 21 
юни 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ЛЮБОМИР БОНЕВ относно 
отпуснатите средства за опазване и 
възстановяване на паметниците на 
културата от национално значение, 
намиращи се на територията на 

обл. Перник (стенограма от 21 юни 
2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КРИСТИНА  СИДОРОВА и 
АЛЕКСАНДЪР СИМОВ относно 
разходите за българското участие в 
58-то Венецианско биенале (стено-
грама от 5 юли 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КРИСТИНА СИДОРОВА и 
АЛЕКСАНДЪР СИМОВ относно 
извършена проверка за несъвмести-
мост при заемане на длъжност (сте-
нограма от 26 юли 2019 г.).

   Устен отговор в заседанието 
на 21 юни 2019 г. на въпрос от н.п. 
СТЕФАН  БУРДЖЕВ относно под-
готовката за предстоящото честване 
на 150-годишнината на Народно чи-
талище „Съгласие 1869“, гр. Плевен.

   Устен отговор в заседанието на 
21 юни 2019 г. на въпрос от н.п. ДИ-
АНА САВАТЕВА относно подобрява-
не на условията и материалната база 
в училищата по изкуствата, в част-
ност в Националното училище за му-
зикално и сценично изкуство „Проф. 
Панчо Владигеров“.

   Устен отговор в заседанието 
на 21 юни 2019 г. на въпрос от н.п. 
ЛЮБОМИР БОНЕВ относно мерки 
за опазване и развитие на „Античен 
комплекс“, разположен в землището 
на с. Гърло, общ. Брезник, обл. Пер-
ник, включващ „Храм – кладенец“, 
Късноантична крепост „Кула“, „Рим-
ска баня“.

НЕНО ДИМОВ, 
министър на околната среда и 
водите:

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. АЛЕКСАНДЪР САБАНОВ и 
АТАНАС СТОЯНОВ относно финан-
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сиране на мерки в сектор „Отпадъ-
ци“ (стенограма от 21 юни 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ПЕНЧО МИЛКОВ относно оси-
гуряване на безопасността на гражда-
ните чрез своевременно почистване 
на речните корита и дерета за из-
празване на язовири в обл. Русе и в 
частност дерето на яз. „Николово“, в 
с. Николово, общ. Русе (стенограма 
от 21 юни 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ЛЮБОМИР БОНЕВ относно 
състоянието на речните корита на 
територията на обл. Перник (стено-
грама от 21 юни 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ВЕРГИЕВ относно 
незакрито общинско депо за неопас-
ни отпадъци в общ. Септември (сте-
нограма от 26 юли 2019 г.).

   Устен отговор в заседанието на 
31 май 2019 г. на въпрос от н.п. ДА-
НИЕЛА ДИМИТРОВА относно из-
пълнението на проект за реконструк-
ция на пречиствателната станция в 
гр. Тервел.

   Устен отговор в заседанието 
на 31 май 2019  г. на въпрос от н.п. 
ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА относно 
екологичното състояние на защитени 
местности „Шабленско езеро“ и „Ду-
ранкулашко езеро“.

   Устен отговор в заседанието 
на 31 май 2019  г. на въпрос от н.п. 
АЛЕКСАНДЪР МАЦУРЕВ относно 
Оперативна програма „Околна среда 
2014 – 2020“ за изграждане на анае-
робна инсталация за разделно събра-
ни биоразградими отпадъци.

   Устен отговор в заседанието на 
31 май 2019 г. на въпрос от н.п. ПЕ-
ТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ относно 

започнало опасно източване на яз. 
„Жребчево“.

   Устен отговор в заседание-
то на 31 май 2019  г. на въпрос от 
н.п. БОРИСЛАВ БОРИСОВ и СТА-
НИСЛАВ ИВАНОВ относно мерки 
за подобряване качеството на атмос-
ферния въздух с екологичен общест-
вен транспорт.

   Устен отговор в заседанието на 
7 юни 2019 г. на въпрос от н.п. ПЕ-
ТЪР ПЕТРОВ относно липсата на 
данни за България по НАТУРА 2000.

   Устен отговор в заседанието на 
28 юни 2019 г. на въпрос от н.п. ДИ-
МИТЪР ГЕОРГИЕВ относно завода 
за преработка на какаови зърна „АЛ-
КАО“ ЕООД – гр. Първомай.

   Устен отговор в заседанието на 
28 юни 2019 г. на въпрос от н.п. СТА-
НИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ относно 
замърсяване на р. Струма на терито-
рията на общ. Перник.

   Устен отговор в заседанието на 
31 юли 2019 г. на въпрос от н.п. ВА-
ЛЕНТИНА  НАЙДЕНОВА и МИЛ-
КО  НЕДЯЛКОВ относно рекулти-
вация на депо за неопасни отпадъци 
в землището на с. Гложене, общ. Те-
тевен, обл. Ловеч.

   Устен отговор в заседанието 
на 31 юли 2019  г. на питане от н.п. 
КРИСТИАН ВИГЕНИН относно за-
дълбочаващи се проблеми при екс-
плоатацията на Регионалното депо за 
битови отпадъци на гр. Ямбол.

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА, 
министър на земеделието, храните и 
горите:

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КРАСИМИР БОГДАНОВ относ-
но действията на Министерството на 
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земеделието, храните и горите срещу 
отравянията на пчелни семейства и 
нерегламентираното използване на 
средства за растителна защита (сте-
нограма от 31 май 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ и СВЕТ-
ЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА от-
носно неизплатени обезщетения по 
съдебни дела, спечелени от земедел-
ски стопани - бенефициенти (стено-
грама от 14 юни 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ и СВЕТ-
ЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА от-
носно увеличението на работните 
заплати в администрацията на Ми-
нистерство на земеделието, храните 
и горите и на второстепенните разпо-
редители на бюджетни средства (сте-
нограма от 14 юни 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КРИСТИНА СИДОРОВА от-
носно политика на Министерство 
на земеделието, храните и горите за 
проучване и регулиране на пазара 
на дървесина (стенограма от 21 юни 
2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КРИСТИНА СИДОРОВА от-
носно политика на Министерство на 
земеделието, храните и горите за за-
лесяване и възстановяване на увре-
дените гори (стенограма от 21 юни 
2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. СПАС ПАНЧЕВ относно гра-
ничния контрол при вноса на пло-
дове и зеленчуци (стенограма от 26 
юли 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. СПАС ПАНЧЕВ относно кон-
трола на внасяните в България хра-

нителни стоки, плодове и зеленчуци 
(стенограма от 26 юли 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛ-
КОВА относно структурата, числе-
ността и средната работна заплата в 
Централното управление на Селско-
стопанска академия (стенограма от 
26 юли 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ и СТЕ-
ФАН БУРДЖЕВ относно контрол 
по изпълнението на § 4 от Преходни-
те и заключителните разпоредби на 
Закона за горите и § 49 от Преход-
ните и заключителните разпоредби 
към Закона за изменение и допъл-
нение на Закона за горите (ДВ, бр. 
60 от 2015 г.) (стенограма от 26 юли 
2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ и СВЕТЛА 
БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно 
пропуски в контрола, извършван от 
Държавен фонд „Земеделие“ по из-
пълнението на Програма за разви-
тие на селските райони 2014 – 2020 г. 
(стенограма от 26 юли 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. НИКОЛАЙ ПЕНЕВ относно 
епизоотичната обстановка в общ. Бо-
лярово, обл. Ямбол (стенограма от 
26 юли 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КРИСТИНА СИДОРОВА относ-
но финансовото състояние на Дър-
жавно горско стопанство Габрово и 
изпълнението на горскостопанските 
планове (стенограма от 13 септември 
2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КРИСТИНА  СИДОРОВА от-
носно освобождаване на директо-
ра на Държавно горско стопанство 
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Габрово, мотиви (стенограма от 13 
септември 2019 г.).

   Устен отговор в заседанието 
на 31 май 2019  г. на въпрос от н.п. 
АЛЕКСАНДЪР МАЦУРЕВ относно 
прием по подмярка 7.6.

   Устен отговор в заседанието 
на 31 май 2019  г. на въпрос от н.п. 
АЛЕКСАНДЪР МАЦУРЕВ относно 
прием по подмярка 7.2.

   Устен отговор в заседанието на 
5 юли 2019 г. на питане от н.п. ИВАН 
В. ИВАНОВ и СВЕТЛА БЪЧВАРО-
ВА-ПИРАЛКОВА относно политика-
та на Министерството на земеделие-
то, храните и горите по контрола и 
налагането на санкции по Програма 
за развитие на селските райони 2014 
–2020.

   Устен отговор в заседанието на 
5 юли 2019 г. на въпрос от н.п. ПЕН-
ЧО  МИЛКОВ относно противоград-
на защита на територията на Репу-
блика България.

   Устен отговор в заседанието на 
5 юли 2019 г. на въпрос от н.п. РУ-
МЕН  ГЕОРГИЕВ относно изплате-
ни средства по мярка 10 „Агроеколо-
гия и климат“.

   Устен отговор в заседанието на 
5 юли 2019 г. на въпрос от н.п. СЕ-
ВИМ  АЛИ относно Проект „Рекон-
струкция и рехабилитация на водо-
проводна система в община Айтос“, 
по подмярка 7.2. „Инвестиции в съз-
даването, подобряването или разши-
ряването на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура“ от Програ-
мата за развитие на селските райони 
2014 – 2020 г. Обект на инвестицията 
са: „Водоснабдяване на с. Мъглен, с. 
Карагеоргиево и Външно водоснаб-
дяване на с. Чукарка, общ. Айтос“.

   Устен отговор в заседанието 
на 31 юли 2019 г. на въпрос от н.п. 
СВЕТЛА  БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКО-
ВА относно контрола при прилагане 
на схемите за обвързана подкрепа в 
сектора „Плодове и зеленчуци“.

   Устен отговор в заседанието 
на 31 юли 2019 г. на въпрос от н.п. 
СВЕТЛА  БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКО-
ВА относно разпределението на бю-
джета на Селскостопанската акаде-
мия между институтите за 2019 г.

   Устен отговор в заседанието на 
31 юли 2019 г. на въпрос от н.п. РУ-
МЕН  ГЕОРГИЕВ относно полити-
ка на Министерство на земеделието, 
храните и горите за отглеждане на 
ароматни и лечебни растения.

   Устен отговор в заседанието на 
31 юли 2019 г. на въпрос от н.п. ГЕ-
ОРГИ  СТОИЛОВ и СВЕТЛА  БЪЧ-
ВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно за-
бавяне в разглеждането на заявление 
по мерки и подмерки на Програма 
за развитие на селските райони 2014 
– 2020 г.

   Устен отговор в заседанието на 
31 юли 2019 г. на въпрос от н.п. ГЕ-
ОРГИ  СТОИЛОВ и ИВАН Д. ИВА-
НОВ относно местата за съхранение 
на отпадни води и нерегламентирано 
заустване на отпадни води от свине-
комплекс в с. Слънчево, общ. Акса-
ково, обл. Варна.

РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ, 
министър на транспорта, 
информационните технологии и 
съобщенията:

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ПЕНЧО  МИЛКОВ относно 
регистрирани корабособственици и 
кораби в Република България, както 
и акостирания на кораби под чужд 
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флаг в пристанища в българския 
участник на р. Дунав (стенограма от 
14 юни 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ДИМИТЪР ДАНЧЕВ относно 
търгове с тайно наддаване на „Хол-
динг Български държавни железни-
ци“ ЕАД за продажба на тягов под-
вижен състав (локомотиви и елек-
тромотрисни влакове) от серия 43 и 
44 (стенограма от 26 юли 2019 г.).

   Устен отговор в заседанието на 
17 май 2019 г. на питане от н.п. АТА-
НАС  ТАШКОВ, ЗАПРЯН ЯНКОВ 
и КИРИЛ КАЛФИН относно съоръ-
жението Летище Пловдив.

ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ, 
министър на икономиката:

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. НИКОЛАЙ ТИШЕВ относно 
плащания с компенсаторни инстру-
менти, издадени по Закона за обез-
щетяване на собственици на одържа-
вени имоти (ЗОСОИ) (стенограма от 
21 юни 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от н.п. 
ДИМИТЪР ДАНЧЕВ относно нефи-
нансирани проектни предложения по 
процедура за предоставяне на безвъз-
мездна помощ BG16RFOP002-2.024 
„Насърчаване на предприемачество-
то“ на ОП „Иновации и конкурентос-
пособност“ 2014 – 2020 г. (стенограма 
от 26 юли 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ, ДИМИ-
ТЪР ДАНЧЕВ и ИВАН Д. ИВАНОВ 
относно контрола върху изпълнение-
то на проекти по ОП „Иновации и 
конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. 
(стенограма от 13 септември 2019 г.).

ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА, 
министър на енергетиката:

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно със-
тоянието на най-голямата топлоеле-
ктрическа централа в България ТЕЦ 
„Марица изток 2“ ЕАД (стенограма 
от 28 юни 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно на-
меренията на Министерството на 
енергетиката в краткосрочен и дъл-
госрочен план за финансовото оз-
дравяване на ТЕЦ „Марица изток 2“ 
ЕАД (стенограма от 28 юни 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КРИСТИНА  СИДОРОВА от-
носно схеми за подпомагане по сми-
съла на § 1, т. 21 от доп. разпоредби 
на Закона за енергията от възобновя-
еми източници (ЗЕВИ) (стенограма 
от 28 юни 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ относно из-
платените средства на производители 
на електрическа енергия, спечелили 
търгове за закупуване на разполагае-
мост за студен резерв (стенограма от 
26 юли 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ относно кое-
фициента на готовност на агрегатите 
за разполагаемост за студен резерв 
(стенограма от 26 юли 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. АНГЕЛ ИСАЕВ относно наболе-
ли проблеми в рудник „Оброчище“, 
с. Църква, общ. Балчик (стенограма 
от 13 септември 2019 г.).

   Устен отговор в заседанието на 
17 май 2019 г. на въпрос от н.п. ВА-
ЛЕНТИН НИКОЛОВ относно ста-
тус на проекти на Електроенергий-
ния системен оператор.
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НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА, 
министър на туризма:

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ДИМИТЪР ПЕТРОВ относно 
провеждани политики за развитие 
на културно-историческия туризъм в 
България и неговото значение за сек-
тора (стенограма от 5 юли 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. АЛЕКСАНДЪР ПАУНОВ относ-
но строителство на незаконен обект 
на територията на „Таляна Бийч“, гр. 
Св. Влас, общ. Несебър (стенограма 
от 5 юли 2019 г.).

   Устен отговор в заседанието на 
31 юли 2019 г. на въпрос от н.п. БО-
РИС ЯЧЕВ относно насърчаване на 
Черноморския туризъм.

КРАСЕН КРАЛЕВ, 
министър на младежта и спорта:

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРО-
ДАНОВА относно парични помощи 
на децата на медалисти, чието право 
за получаване на пожизнени месеч-

ни премии по Закона за физическо-
то възпитание и спорта е прекратено 
поради смърт (стенограма от 14 юни 
2019 г.).

   Устен отговор в заседанието на 
28 юни 2019 г. на въпрос от н.п. ВА-
ЛЕНТИН МИЛУШЕВ относно Ев-
ропейското първенство по баскетбол 
на колички.

   Устен отговор в заседанието 
на 28 юни 2019 г. на въпрос от н.п. 
ИВАН ЧЕНЧЕВ относно отнетия 
национален спортен лиценз на Бъл-
гарската федерация по автомобилен 
транспорт.

   Устен отговор в заседанието 
на 28 юни 2019 г. на въпрос от н.п. 
ИВАН ЧЕНЧЕВ относно режима на 
лицензиране на спортните федера-
ции.

   Устен отговор в заседанието 
на 28 юни 2019 г. на въпрос от н.п. 
АЛЕКСАНДЪР МАЦУРЕВ относно 
идеята професионални треньори да 
преподават в трети час по физическо 
възпитание в училищата.
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Постъпили сигнали 
и предложения  
на граждани  
и организации

През Седмата сесия на 44-то на-
родно събрание в отдел „Приемна“ 
към дирекция „Парламентарна кан-
целария“ са постъпили общо 894 пис-
ма, жалби, предложения, сигнали, 
декларации и подписки от граждани, 
органи на местната власт, обществе-
ни организации и инициативни ко-
митети. От тях 275 са получени по 
електронната поща на Народното съ-
брание.

Постъпили са 38 заявления за дос-
тъп до обществена информация.

На една част от писмата е отго-
ворено директно или са изпратени 
за проверка и становище до съответ-
ния компетентен орган. За периода 
от 07.05.2019 г. до 31.07.2019 г. са по-
лучени 108 отговора от компетентни 
органи по направени запитвания от 
Народното събрание във връзка със 
сигнали на граждани. 

Друга част от писмата са предос-
тавени на постоянните комисии и 
парламентарните групи. 

Без движение са оставени следни-
те писма –  анонимни, без посочен 
адрес за кореспонденция, писма по 
въпроси, по които вече има отговор, 
или такива, които касаят междулич-
ностни и семейни взаимоотношения 
или не е посочен конкретен проблем, 
по който да се вземе отношение. 

През Седмата сесия се получиха 
писма с искания за реформи и нови 
политики в различни сфери на поли-
тическия и социално-икономическия 
живот в страната, като: увеличава-
не на заплащането на труд на ме-
дицинските работници; подобряване 
на пенсионната политика и условия-
та на живот на хората с увреждания, 
промени в правораздавателната сис-
тема и т.н. 

Други акценти:
– от Инициативен комитет за за-

щита на временния железен мост 
над р. Искър при с. Чомаковци се 
получи отворено писмо от протест-
ния митинг, проведен на 30.04.2019 
г., в защита на временния железен 
мост. В него се представят искания, 
оформени в пет точки. Писмото е 
подписано от участвалите повече 
от 250 човека в протестния митинг 
жители на с. Чомаковци, гр. Червен 
бряг, с. Койнаре, с. Лепица, с. Суха-
че, с. Еница, с. Бреница, с. Лазарово 
и гр. Кнежа. Същото е предоставено 
на Комисията по регионална полити-
ка, благоустройство и местно самоу-
правление;

– от жителите на с. Банище, общ.
Брезник се получи жалба, подкре-
пена с подписка /260 подписа/ във 
връзка с извършвана незаконна сеч 
в района. Жалбата е предоставена на 
Комисията по земеделието и горите;

– от Гражданска инициатива за об-
ществен и релсов транспорт се внесе 
петиция за спиране на процедурата 
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за концесия на летище „София“. По 
данни на подателя петицията съдър-
жа подписите на 488 души;

– от националната асоциация „По-
ход за семейството“ постъпи пред-
ложение за създаване на нова „На-
ционална стратегия за семействата 
и децата“. Също така от национална 
група „Не на Стратегията за детето 
2019 – 2030 г.“ се поставиха искания, 
оформени в 16 точки, относно зако-
нодателни промени, както и промени 
в държавната политика във връзка с 
въпросите, свързани с децата;

– от Асоциацията на научноизсле-
дователските фармацевтични произ-
водители в България настояват за 
поемане на политически и правен 
ангажимент бюджетът на НЗОК за 
лекарствени продукти ежегодно да се 
увеличава най– малко с размера на 
директните плащания по механизма, 
направени през предходната година;

– от Сдружението на администра-
цията в органите на съдебната власт 
настояват за изменение на § 2, ал. 1, 
т. 1 от Допълнителните разпоредби 
на Закона за противодействие на ко-
рупцията и отнемане на незаконно 
придобитото имущество и отмяна на 
чл. 343а от Закона за съдебната власт.

В Приемната на Народното съ-
брание постъпи и писмо от Общи-
на Карлово в подкрепа на отворе-
но писмо на Инициативен комитет 
от с. Кърнаре за предприемане на 
спешни мерки за решаване на про-
блемите, създавани от циганското 
население. Същото е насочено към 
КВСОР, КПВ, КОСВ, КТСДП, КОН 
и КВДМС.

По електронната поща на Народ-
ното събрание се получи и отворе-
но писмо от Гражданска инициатива 
за свободни медии и комуникации в 
България в подкрепа на инициатива-

та на главния прокурор за разкрива-
не на висши държавни служители с 
участия в офшорни фирми.

На вниманието на всички ПГ чрез 
БУЛПРОФОР –  Браншово сдруже-
ние на практикуващите лесовъди и 
горски предприемачи в България, се 
внесе протестна декларация на дър-
водобивните фирми, участвали в На-
ционален горскостопански семинар, 
във връзка с кризисното актуално 
състояние, в което се намира цялата 
горска система.

По отношение на разглеждания 
Законопроект за изменение и допъл-
нение на Закона за устройството на 
Черноморското крайбрежие постъ-
пиха:

– подписка чрез национална граж-
данска инициатива „Граждани за 
природа“, подкрепена от над 4000 
граждани, с предложениe за приема-
не на Закон за изменение на Закона 
за устройството на Черноморското 
крайбрежие с цел опазване на приро-
дата, биоразнообразието и възмож-
ностите за развитие на качествен и 
устойчив многосезонен туризъм с ви-
сока степен на добавена стойност за 
местните общности. След извършена 
проверка на подписката от ГРАО – 
съгласно Закона за пряко участие 
на гражданите в държавната власт и 
местното самоуправление, и съобраз-
но резултатите от нея, с разпореж-
дане на Председателя на Народното 
събрание подписката е разпределена 
на КРПБМС, КВНОЖГ, КОСВ и 
КЗХ;

– становище от Асоциацията на
концесионерите на морски плажове, 
изразяващо категорично несъгласие 
с предложенията, направени от на-
родни представители между първо и 
второ четене при гласуването на про-
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екта на ЗИД на Закона за устройство 
на Черноморското крайбрежие;

– писмо от Асоциацията на парко-
вете в България относно необходи-
мостта от спешни действия в защита 
на морските ни плажове;

– съвместно становище от Асоциа-
цията на българските туроператори и 

– туристически агенти АБТТА и
БААТ, в което се изразява несъгласие 
с предлаганите промени.

Всички писма са насочени към съ-
ответните парламентарни комисии, 
имащи отношение по Законопроекта.

През разглеждания период от Бъл-
гарската национална асоциация ете-
рични масла, парфюмерия и козме-
тика и други организации постъпиха 
становища по Законопроекта за мас-
лодайната роза.

Една част от кореспонденцията до 
парламента се отнася и до проекта 
на ПМС за Структурни промени в 
системата на здравеопазването, пред-
лагащ закриване на Националния 
център по наркомании.

Във връзка с масовото презастро-
яване на София в отдел „Приемна“ 
на Народното събрание се внесе, 
чрез Инициативен комитет „Обеди-
нени Овча купел“, копие на петиция 
с искане за обявяване за нищожно 
Разрешение за строеж №73б18.04.2018 
в кв. „Овча купел“. Копието на пе-
тицията съдържа 97 страници с 3031 
подписа по данни на вносителите и е 
насочено към КРПБМС.

И през изминалата сесия голяма 
част от получената кореспонденция 
от граждани, адресирана главно до 
председателя на Народното събра-

ние, бе свързана с молби за съдей-
ствие във връзка с разрешаването на 
проблеми от личен, битов, социален 
и икономически характер, както и 
такива, които не са от компетенции-
те на законодателния орган и на не-
говия председател. 

В зависимост от конкретните ис-
кания, сигнали, жалби, молби, пред-
ложения и мнения кореспонденцията 
се предоставя на различните ресорни 
комисии и/или се изпраща по ком-
петентност за проверка, становище и 
предприемане на съответни мерки за 
решаване на проблемите.

През Седмата сесия на 44-то на-
родно събрание значителен брой от 
получените, регистрирани и обрабо-
тени писма в отдел „Приемна“ към 
дирекция „Парламентарна канцела-
рия“ бяха становища, предложения и 
декларации във връзка с разглежда-
ните в пленарна зала законопроекти 
за изменения и допълнения на: Зако-
на за мерките срещу изпирането на 
пари, Закона за управление на етаж-
ната собственост, Закона за енергети-
ката, Закона за отбраната и въоръже-
ните сили, Закона за административ-
ните нарушения и наказания, Закона 
за дейностите по предоставяне на ус-
луги, Закона за съсловната организа-
ция на магистър-фармацевтите, Зако-
на за пощенските услуги, Закона за 
ветеринарно– медицинската дейност, 
Наказателния кодекс и др.

Друга част от кореспонденцията 
бе свързана със законопроектите за 
публичните предприятия и за марки-
те и географските означения.






