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ЗАКОНИ

Закон за изменение и допълнение на 
Закона за измерванията 

Вносител: Министерски съвет
Комисия: Комисия по икономичес

ка политика и туризъм 
(водеща)

Приет на: 4 септември 2019 г.;  
  обн., ДВ, бр. 72 от 2019 г. 

Целта на закона за изменение и 
допълнение на Закона за измервани
ята е регламентиране на сроковете 
за изпълнение на административни 
услуги, извършвани от Българския 
институт по метрология. Предмет на 
регламентацията са следните услуги: 
одобряване на типа на средствата за 
измерване, включително всяка моди
фикация или допълнение на одобрен 
тип средства за измерване, първона
чална проверка на средствата за из
мерване, калибриране на еталони и 
средства за измерване, които не под
лежат на контрол и метрологична 
експертиза на средствата за измерва
не. 

Това са услуги със специфичен ха
рактер и изискват технологично вре
ме, което обуславя определянето със 
Закона за измерванията на сроко
ве, различни от посочените в чл. 57, 
ал.  4 от Административнопроцесуал
ния кодекс и чл. 5а, ал. 3 от Закона 
за администрацията.  

Закон за изменение и допълнение на 
Закона за военното разузнаване 

Вносители: н.п. Милен Михов и група
 народни представители
Комисия: Комисия за контрол над 

службите за сигурност, 
прилагането и използва
нето на специалните ра 
зузнавателни средства и 
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достъпа до данните по 
Закона за електронните 
съобщения

Приет на: 26 юли 2019 г.; върнат за 
ново обсъждане 

Повторно 
приет на: 5 септември 2019 г.; 
 обн., ДВ, бр. 71 от 2019 г.

Със закона се въвежда възмож
ност директорът на Служба „Военна 
информация“ да бъде и цивилен слу
жител, а не както досега само во
еннослужещ на действителна воен
на служба с висше военно звание. 
Отпада и основанието за неговото 
освобождаване при навършване на 
пределната възраст за съответното 
военно звание, когато е военнослу
жещ, като се допуска той да изпъл
нява длъжността до изтичането на 
срока, за който е назначен. 

Закон за ратифициране на Протокола 
за изменение на конвенцията за защи-
та на лицата при автоматизираната 
обработка на лични данни 

Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по вътрешна 

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

Приет на: 11 септември 2019 г.; 
  обн., ДВ, бр. 74 от 2019 г. 

България е ратифицирала Конвен
цията за защита на лицата при ав
томатизирана обработка на лични 
данни на 18 септември 2002 г. Заради 
възникващите нови предизвикател
ства за защита на правото на личен 
живот със засилващата се роля на 
новите информационни и комуни
кационни технологии, нарастващите 
потоци от лични данни и глобализа

цията на обработването им се налага 
Конвенцията да бъде актуализирана 
чрез приемането на Протокол за из
менение на Конвенцията.

Преговорите по текста на Прото
кола се финализират с приемането 
му от Комитета на министрите на 
Съвета на Европа и е открит за под
писване на 10 октомври 2018 г. Доку
ментът е израз на постигнатия широк 
консенсус по въпросите, свързани със 
запазване на общия и технологичен 
неутралитет на разпоредбите на Кон
венцията, запазване съвместимостта 
на Конвенцията с други правни ин
струменти, препотвърждаване на от
ворения характер на Конвенцията и 
утвърждаването є като универсален 
стандарт за защита.

С разпоредбите на Протокола се 
въвежда принципът на справедлив 
баланс на интереси – публични и 
частни, а също и на засегнатите пра
ва и свободи. Особеност на Протоко
ла е въвеждане на специална закрила 
по отношение на някои лични данни 
като: генетични данни, биометрични 
данни, лични данни, свързани с прес
тъпления, наказателни производства 
и присъди, лични данни, разкриващи 
расов или етнически произход, по
литически възгледи, здравен статус, 
сексуален живот, синдикални органи
зации, религиозни или с други убеж
дения. Предоставят се и възможности 
на физическите лица да се информи
рат, разбират и контролират процеса 
на обработката на личните им данни, 
което е в основата на принципа на 
прозрачност, заложен в Протокола за 
изменение на Конвенцията.

На основание чл.  37, параграф 3 
от Протокола държавите, които ще 
прилагат временно неговите разпо
редби, следва да приемат декларации 
в този смисъл. България е подписала 
Протокола на 10 октомври 2018  г. в 
Страсбург, като е направила деклара
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ция за временното му прилагане до 
неговото влизане в сила. 

Закон за изменение и допълнение на 
Закона за лова и опазване на дивеча 

Вносител: н.п. Александър Сабанов 
Комисии: Комисия по земеделието 

и храните (водеща); Ко
мисия по околната среда 
и водите

Приет на: 12 септември 2019  г.; 
 обн., ДВ, бр. 74 от 2019 г. 

Законът за изменение и допълне
ние на Закона за лова и опазване 
на дивеча има за основна цел пред
приемане на спешни мерки срещу 
разпространението на заболяването 
африканска чума по свинете. 

В тази връзка със закона се пред
вижда при усложнена епизоотична 
обстановка по смисъла на Закона за 
ветеринарномедицинската дейност, 
като част от мерките за профилакти
ка, ограничаване и ликвидиране на 
болестите по животните, министърът 
на земеделието, храните и горите да 
може със заповед да:

1. ограничава и забранява лова на 
някои видове дивеч;

2. прилага санитарен отстрел на 
диви животни;

3. променя сроковете за ловуване 
на дива свиня;

4. разрешава групово ловуване на 
дива свиня в не повече от три дни, 
включително събота и неделя, от 
7 последователни дни за един лов
ностопански район, като ловуването 
се извършва по график, утвърден от 
директора на съответното държавно 
горско или ловно стопанство.

Заповедта на министъра на земе
делието, храните и горите ще се из
дава след съгласуване с министъра на 

околната среда и водите по предло
жение на изпълнителния директор на 
Българската агенция по безопасност 
на храните и/или на изпълнителния 
директор на Изпълнителната агенция 
по горите. Законът предвижда, че об
жалването на заповедта не спира из
пълнението ѝ.   

Закон за ратифициране на Споразу-
мението между Европейската инвес-
тиционна банка и правителството на 
Република България за вноска във 
Фонда на инициативата за икономи-
ческа устойчивост 

Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по външна поли

тика (водеща); Комисия 
по бюджет и финанси; Ко
мисия по правни въпроси

Приет на: 18 септември 2019 г.; 
  обн., ДВ, бр. 76 от 2019 г. 

Инициативата за икономическа 
устойчивост е интегриран пакет от 
мерки, като заеми, облекчени финан
сирания и иновативни инструменти, 
които целят да отговорят на необхо
димостта от хуманитарна помощ и 
да адресират последиците от мигра
ционните процеси, възникнали в съ
седство на Европейския съюз.

Предвижда се Инициативата за 
икономическа устойчивост да моби
лизира средства в размер на 15 млрд. 
евро, като за постигане на поставе
ните цели се търси мобилизирането 
на допълнителни средства от общо 
730 млн. евро.

Очаква се участието в Инициати
вата да допринесе за справяне с пре
дизвикателствата, свързани с хума
нитарните и миграционните процеси, 
възникнали в съседство на Европей
ския съюз. 
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Закон за ратифициране на Анекс към 
Рамковото споразумение за Проект 
„Традуки“ относно подкрепа и по-
средничество за проекти в областта 
на превода в Югоизточна Европа и 
присъединяването на Министерството 
на културата на Република България 
към проекта за периода 1 януари 
2019 г. – 31 декември 2020 г., подписан 
от българската страна на 14 декември 
2018 г. в София 

Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по културата и 

медиите (водеща); Коми
сия по бюджет и финан
си; Комисия по правни 
въпроси

Приет на: 20 септември 2019 г.; 
  обн., ДВ, бр. 76 от 2019 г. 

Проект „Традуки“ представлява 
Европейска мрежа за литература и 
книги за подкрепа и посредничест
во за проекти в областта на превода 
в Югоизточна Европа. През послед
ните 10  години български книгоиз
датели и преводачи са получавали 
финансова подкрепа от програмата, 
но участието им в нея не е било по
стоянно, като самата програма не е 
много известна в страната.

На 14 декември 2018  г. в София 
Анексът е подписан между Републи
ка България и организацията, упра
вляваща Проекта – Фондация „Саму
ел Фишер“, Берлин. 

Присъединяването на България 
към Проекта „Традуки“ като равноп
равен член дава възможност за: под
помагане участието на българските 
книгоиздатели в международни пана
ири на книгата; български автори да 
представят произведенията си на ев
ропейска сцена; популяризиране на 
българските автори и произведения 
чрез превод на разнообразни езици; 

разпространяване на националната 
ни литература чрез участие на бъл
гарски автори, преводачи, издатели, 
библиотекари и критици в срещи и 
представяния в Европа. 

В съответствие с § 8 на Рамково
то споразумение и т. „б“ от Анекса, 
считано от 2019  г., годишният фи
нансов принос на Министерството 
на културата на Република България 
към Проект „Традуки“ е 10 000 евро. 
Разходите са за сметка на бюджета 
на Министерството на културата за 
съответната година. 

Закон за изменение на Закона за 
опазване на обществения ред при про-
веждането на спортни мероприятия 

Вносители: н.п. Славчо Атанасов, 
Боряна Георгиева, Йор
дан Йорданов и Маноил 
Манев

Комисии: Комисия по въпросите 
на децата, младежта и 
спорта (водеща); Комисия 
по вътрешна сигурност и 
обществен ред

Приет на: 26 септември 2019 г.; 
  обн., ДВ, бр. 79 от 2019 г. 

Със Закона за изменение на Закона 
за опазване на обществения ред при 
провеждането на спортни мероприя
тия се отменят текстовете, свързани 
със: персонифицирането на билетите 
за достъп до спортното съоръжение; 
прочитането на личните карти на по
сетителите; забраната за продажба на 
билети в деня на спортното събитие, 
ако е определено като рисково. 

С промените в закона се цели да 
се осигури максимална защита на 
личните данни на гражданите и да се 
предотврати потенциалната възмож
ност за ескалиране на безредици.
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Закон за изменение на Закона за 
местното самоуправление и местната 
администрация 

Вносители: н.п. Искрен Веселинов и 
група народни представи
тели

Комисия: Комисия по регионална 
политика, благоустрой
ство и местно самоупра
вление

Приет на: 27 септември 2019 г.;  
  обн., ДВ, бр. 79 от 2019 г.  

Целта на Закона за изменение на 
Закона за местното самоуправление 
и местната администрация е да се 
даде възможност в населените места, 
в които на изборите за общински съ
ветници и за кметове на 27 октомври 
2019 г. не са произведени избори, да 
могат да се назначават кметски на
местници при спазване на изисква
нията на чл.  46а, ал.  1 от ЗМСМА. 
След изтичането на мандата на кме
товете на кметства същите изпълня
ват временно функциите на кметски 
наместници до освобождаването им 
от новоизбрания кмет на общината. 

Закон за денонсиране на Европейска-
та конвенция за насилието и лошото 
поведение на зрители при спортни 
прояви и в частност на футболни 
срещи и за ратифициране на Кон-
венцията на Съвета на Европа за 
интегриран подход към безопасност, 
сигурност и обслужване по време на 
футболни мачове и други спортни 
мероприятия 

Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по въпросите 

на децата, младежта и 
спорта (водеща); Комисия 
по вътрешна сигурност и 

обществен ред; Комисия 
по външна политика

Приет на: 2 октомври 2019 г.; 
  обн., ДВ, бр. 81 от 2019 г. 

Европейската конвенция за наси
лието и лошото поведение на зрители 
при спортни прояви и в частност на 
футболни срещи, наричана за крат
кост „Конвенция CETS № 120“, е ра
тифицирана от Република България, 
със закон, приет от 37ото Народно 
събрание на 13 септември 1996  г., и 
е в сила за страната от 1 декември 
1996 г. През последното десетилетие 
е констатирано, че съдържанието є  
не съответства на добрите практики, 
а в част от разпоредбите се създа
ва потенциална възможност поско
ро да ескалира заплаха от насилие и 
безредици.

За да отговори на новите предиз
викателства и добрите практики, Съ
ветът на Европа прие новата Кон
венция за интегриран подход към 
безопасност, сигурност и обслужване 
на футболни мачове и други спортни 
мероприятия, наричана за краткост 
„Конвенция CETS №  218“, подписа
на от Република България на 3 юли 
2016 г.

Новата Конвенция разписва нови 
и поясни цели за осигуряване на си
гурност и безопасност при провеж
дане на спортни мероприятия, а не 
само контрол на насилието и лошото 
поведение на зрителите. Насърчава 
се комплексният подход при разре
шаване и пресичане на проблемите, 
свързани с насилието и агресията и 
пресичането на рискове от различен 
вид (например природни бедствия, те
рористични заплахи, недостатъци на 
спортната инфраструктура и всякакъв 
вид противоправно поведение). Голя
мо значение е отделено на интегри
рания, междуведомствен подход при 
разрешаване на проблемите, свърза
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ни със сигурността, безопасността и 
обслужването на спортни мероприя
тия, но в същото време се насърчава 
и дух на партньорство между заин
тересованите, имащи отношение към 
организирането на футболни срещи и 
други спортни мероприятия.

Предвидено е създаването на Ко
митет за безопасност и сигурност 
при спортни събития, който гаран
тира институционална основа за 
устойчивост, мониторинг и ефектив
но продължаване дейността на сега 
действащия Постоянен комитет.

Към настоящия момент Конвен
ция CETS № 218 е ратифицирана от 
9 държави. При ратификация от 10 
държави ще бъде създаден комитет 
за безопасност и сигурност и ратифи
циралите Конвенцията ще имат пра
во на директно участие и въздейст
вие при вземането на решения. 

Закон за изменение и допълнение на 
Закона за борба с трафика на хора 

Вносител: Министерски съвет 
Комисии: Комисия по правни въ

проси (водеща); Комисия 
по регионална политика, 
благоустройство и местно 
самоуправление; Коми
сия по външна политика; 
Комисия по въпросите 
на децата, младежта и 
спорта; Комисия по взаи
модействието с неправи
телствените организации 
и жалбите на гражданите

Приет на: 3 октомври 2019 г.;  
  обн., ДВ, бр. 81 от 2019 г. 

Със закона се правят две групи съ
ществени промени в нормативната 
уредба относно борбата с трафика на 
хора. 

Първата група касае промени, 
свързани с привеждането на тази 
уредба с изискванията на междуна
родните правни норми, найвече с 
Конвенцията на Съвета на Европа за 
борба с трафика на хора, в посока 
завишаване на мерките за закрила 
на жертвите на трафик. Изрично се 
регламентира и статутът на Нацио
налната комисия за борба с трафи
ка на хора като национален орган за 
докладване. 

Втората група промени произтича 
от необходимостта да се актуализира 
институционалната рамка за проти
водействие на трафика на хора и за
крила за жертвите му. В тази връзка 
се създава законова възможност за 
откриване на специализирани при
юти за последваща реинтеграция на 
жертви на това ужасяващо социално 
явление. Изрично в закона се посоч
ва координаторската роля на Нацио
налната комисия за борба с трафика 
на хора при изпълнението на Нацио
налния механизъм за насочване и 
подпомагане на жертви на трафик на 
хора.

Със закона се усъвършенстват и 
отделни норми с цел полесното и 
ефективно тяхно прилагане в прак
тиката.

 
Закон за ратифициране на Конвен-
цията на Съвета на Европа за кине-
матографичната копродукция (реви-
зирана) 30 януари 2017 г., Ротердам 

Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по културата и 

медиите (водеща); Коми
сия по външна политика

Приет на: 4 октомври 2019 г.; 
 обн., ДВ, бр. 81 от 2019 г. 

Предложеният текст е ревизиран 
текст на Европейската конвенция 
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за кинематографската копродукция 
от 2 октомври 1992  г., подписана от 
Република България на 9 септември 
2003 г. в Страсбург. На 1 април Кон
венцията е ратифицирана със закон 
от 39ото Народно събрание и влиза 
в сила за страната от 1 август 2004 г.

Началото на подписването на 
Конвенцията на Съвета на Европа 
за кинематографичната копродукция 
(ревизирана) е поставено на 30 януа
ри 2017 г. в Ротердам и оттогава вече 
29 държави са я подписали, а 14 са 
ратифицирали новия текст. Ревизира
ната конвенция на Съвета на Европа 
е в сила от 1 октомври 2017 г. Бъл
гария подписва ревизирания текст 
на Конвенцията на 12 юни 2019 г. в 
Страсбург.

Целта на Конвенцията на Съвета 
на Европа за кинематографичната 
копродукция (ревизирана) е да на
сърчава развитието на международ
ната кинематографична копродукция, 
като отчита днешната технологиче
ска, икономическа и финансова ево
люция във филмовата индустрия. 

Важна промяна е отварянето на 
новата конвенция за подпис и ра
тификация от страни извън Европа. 
Така в бъдеще всяка страна по Кон
венцията ще може да получава офи
циален статус на копродукция със 
страна извън Европа, която също е 
участник в Конвенцията, без да се 
налага двете страни да имат помежду 
си двустранен договор.  

Закон за допълнение на Наказател-
но-процесуалния кодекс 

Вносители: Общ законопроект с 
вносители н.п. Корнелия 
Нинова и група народни 
представители; н.п. Ис
крен Веселинов и група 
народни представители; и 

н.п. Веселин Марешки и 
група народни представи
тели

Комисия: Комисия по правни въпро
си

Приет на: 9 октомври 2019 г.;  
 обн., ДВ, бр. 83 от 2019 г. 

Със закона се правят две същест
вени по естеството си промени в 
Наказателнопроцесионалния кодекс 
(НПК). Въвежда се забрана съкра
теното съдебно следствие в една от 
хипотезите му – по чл. 371, т. 2, да не 
се провежда в случаите на умишлено 
причиняване на смърт. Определя се 
и съдът у нас, който ще разглежда 
делата от компетентност на Европей
ската прокуратура, а именно – спе
циализираният наказателен съд. 

Заедно с това, с две промени – в 
Наказателния кодекс (чл. 201, ал. 2) и 
в Закона за административните нару
шения и наказания (чл. 83а, ал. 1) се 
въвеждат изисквания на Директива 
(ЕС) 2017/1371 на Европейския пар
ламент и на Съвета от 5 юли 2017 г. 
относно борбата с измамите, зася
гащи финансовите интереси на Съ
юза, по наказателноправен ред (OB,  
L 198/29 от 28 юли 2017 г.). 

С друга промяна в Наказателния 
кодекс се отменя ал. 2 на чл. 251, т.е. 
премахва се съществуващата досега 
мярка при извършване на престъпле
ние по този престъпен състав пред
метът на престъплението да се от
нема в полза на държавата, а когато 
липсва или е отчужден, да се при
съжда неговата равностойност. 

Закон за изменение и допълнение 
на Закона за тютюна и тютюневите 
изделия 

Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по земеделието 
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и храните (водеща); Ко
мисия по икономическа 
политика и туризъм; Ко
мисия по европейските 
въпроси и контрол на 
европейските фондове

Приет на: 9 октомври 2019 г.;  
 обн., ДВ, бр. 83 от 2019 г. 

Със закона се въвеждат изисква
нията на чл.  8, параграф 8 от Ди
ректива 2014/40/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета от 3 април 
2014 г. за сближаване на законовите, 
подзаконовите и административните 
разпоредби на държавите членки от
носно производството, представянето 
и продажбата на тютюневи и свърза
ни с тях изделия и за отмяна на Ди
ректива 2001/37/ЕО. Съгласно чл. 8, 
параграф 8 от Директивата изображе
нията на потребителските опаковки 
и на всякакви външни опаковки на 
тютюневите изделия, насочени към 
потребителите, трябва да отговарят 
на изискванията на главата за ети
кетиране и опаковане. Изискването 
е въведено чрез създаване на ал. 7 в 
чл. 35е.

Съгласно Директивата се прецизи
рат и лицата, които са задължени да 
представят и предоставят информа
ция и данни за:

1. нови тютюневи изделия и тютю
неви изделия;

2. цигари и тютюн за ръчно свива
не на цигари; 

3. електронните цигари и контей
нерите за многократно пълнене; 

4. изделията за пушене, различни 
от тютюневи изделия. 

Информацията и данните, които 
се предоставят от производителите и 
вносителите на съответните изделия 
или от лицата, които въвеждат на те
риторията на страната от друга дър
жава – членка на Европейския съюз, 
съответните изделия са определени в 

чл. 26а, 35б, 35в, 35д, 43а, 43б, съот
ветно в чл. 43к. 

Производителите и вносителите 
предоставят информацията и данни
те за съответните изделия чрез общ 
електронен портал на Европейския 
съюз (EUCEG) при спазване на ус
ловията и по реда съответно на: 

1. Решение за изпълнение (ЕС) 
2015/2186 на Комисията от 25 ноем
ври 2015 г. за установяване на формат 
за представянето и предоставянето на 
информация за тютюневи изделия;  

2. Решение за изпълнение (ЕС) 
2015/2183 на Комисията от 24 ноем
ври 2015  г. за установяване на общ 
формат за уведомлението за елек
тронни цигари и контейнери за мно
гократно пълнене. 

Със закона се изменя и информа
цията, която производителите и вно
сителите или лицата, които въвеждат 
на територията на страната от друга 
държава – членка на Европейския 
съюз, съответни изделия посочват 
в уведомлението до Министерство
то на икономиката, подавано преди 
пускането на пазара на съответните 
изделия. Определя се формата на 
уведомлението.  

Изменя се информацията, която 
се вписва в съответните регистри по 
чл. 26б, 43а и 43к. Предвидено е ад
министративните органи, органите 
на съдебната власт, лицата, осъщест
вяващи публични функции и органи
зациите, които предоставят общест
вени услуги, да не могат да изискват 
от гражданите и организациите пре
доставянето или доказването на ин
формация, вписана в съответните 
публични регистри. 

В съответствие с Директивата се 
прецизират забраните в чл. 30, ал. 2, 
като в т.  13 се добавят и „външни
те опаковки“. Точка 17 се отменя и 
вместо нея се създава т. 20, която за
бранява предлагането и продажбата 
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на тютюневи изделия за пушене, съ
държащи добавки, улесняващи вдиш
ването или абсорбирането на нико
тина. 

Чрез създаване на чл.  31в се въ
вежда и забрана за пускането на па
зара на: 

1. тютюневи изделия, за които не 
са предоставени данните и информа
цията по чл. 35б, ал. 1 и 2 и чл. 35д, 
ал. 1; 

2. нови тютюневи изделия, за кои
то не е представено уведомление 
по чл. 26а, ал. 1 и приложенията по 
чл. 26а, ал. 3 и 4; 

3. електронни цигари и контейне
ри за многократно пълнене, за които 
не е представено уведомлението по 
чл. 43а, ал. 1 и не са представени дан
ните и информацията по чл. 43б; 

4. изделия за пушене, различ
ни от тютюневи изделия, за които 
не е представена информацията по 
чл. 43к, ал. 1, т. 1 и декларацията по 
чл. 43к, ал. 1, т. 2. 

Със закона се създава възможност 
за лицата, получили разрешение за 
обработка на промишлен тютюн и за 
организациите за научни изследвания 
и висшите училища, които осъщест
вяват научни изследвания, научно
приложна и иновативна дейност в 
областта на тютюна и/или тютюне
вите изделия да притежават техни
чески съоръжения, предназначени 
за рязане на тютюн. Предвидено е в 
14дневен срок от придобиване или 
разпореждане с такова техническо 
съоръжение лицата и организациите 
да подават уведомление до Минис
терството на икономиката.  

Изменят се функциите на Институ
та по тютюна и тютюневите изделия, 
като функциите по т. 1 и 3 от чл. 35б, 
ал. 7 се отменят – относно съхранява
нето на данните и информацията по 
ал. 1 и 2 и осигуряването на достъп 
на Европейската комисия и другите 

държави – членки на Европейския 
съюз, до информацията, съответно 
предприемането на необходими тех
нически и организационни мерки за 
защита при обработването на данни
те и информацията, които предста
вляват търговска или друга защитена 
със закон тайна. Предвидено е разхо
дите на Института за дейностите по 
изпълнение на директивата, включи
телно за осигуряване на необходимо
то лабораторно оборудване да се фи
нансират със средства от бюджета на 
Селскостопанската академия. 

Изменят се чл. 35р, 35т и 35 в съ
ответствие с въведеното изменение 
на понятието „Икономически опера
тор“. 

Административнонаказателните 
разпоредби се изменят и допълват 
съответно, като в чл. 44а и 44б е въ
ведена санкция за повторно наруше
ние. Също така е предвидено отне
тият в полза на държавата тютюн в 
случаите по чл.  44, 44а и 44б да се 
унищожава, като разходите по уни
щожаването да са за сметка на на
рушителя.  

Изменя се § 35 от преходните и за
ключителните разпоредби на Закона 
за изменение и допълнение на Зако
на за тютюна и тютюневите изделия 
(ДВ, бр. 28 от 2016  г.), като думите 
„за тютюневите изделия с характерни 
вкусовоароматни качества“ се зали
чават, а думите „на тютюневите изде
лия с характерни вкусовоароматни 
качества“ се заменят с „на тютюне
вите изделия по чл. 30, ал. 2, т. 18“. 

В преходните и заключителните 
разпоредби на закона се посочва, 
че безсрочни разрешения по чл. 16а, 
ал. 6, издадените до влизането в сила 
на § 2 от този закон, запазват дейст
вието си до 31 март 2024  г. Също 
така председателите на съответните 
комисии по тютюна към областните 
дирекции „Земеделие“ издават на ти
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тулярите на безсрочните разрешения 
нови разрешения със срок 31 март 
2024 г. в срок до 1 юни 2020 г. Издава
нето на новите разрешения по ал. 1 
е служебно и за него не се заплащат 
държавни такси. 

Срокът в § 7 от Преходните и за
ключителните разпоредби на Закона 
за административното регулиране на 
икономическите дейности, свързани 
с нефт и продукти от нефтен произ
ход (обн., ДВ, бр. 62 от 2018 г.; изм. 
и доп. бр. 13 и 17 от 2019 г.), се удъл
жава, като става 6месечен. 

Законът влиза в сила от деня на 
обнародването му в „Държавен вест
ник“, с изключение на: 

1. параграф 2, който влиза в сила 
от 1 април 2020 г. 

2. параграф 11, т. 8, която влиза в 
сила от 1 януари 2020 г. 

3. параграф 35, който влиза в сила 
от 25 октомври 2019 г.  

Закон за ратифициране на сключено-
то чрез размяна на ноти на 22 юли 
2019 г. Споразумение за изменение на 
Спогодбата между правителството на 
Република България и Международ-
ната организация на франкофонията 
относно функционирането на Фран-
кофонския институт по администра-
ция и управление (ФИАУ) в София, 
подписана на 28 август 2002 г. 

Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по образование

то и науката (водеща); 
Комисия по външна по
литика

Приет на: 8 ноември 2019 г.;  
 обн., ДВ, бр. 92 от 2019 г. 

Франкофонският институт по ад
министрация и управление (ФИАУ) 
в София е създаден по предложение 
на Република България пред Петия 

форум на найвисоко равнище на 
франкофонията (Мавриций, 1993  г.). 
Институтът е открит през 1995  г. по 
силата на Спогодба между правител
ството на Република България, от 
една страна, и Асоциацията на уни
верситетите с частично или цялостно 
преподаване на френски език и Уни
верситета на френскоезичната мрежа, 
от друга страна, относно осъществя
ване на Проекта ФИАУ, подписана на 
12 декември 1994 г. 

Франкофонският институт по ад
министрация и управление е институт 
към международна организация, кой
то организира обучения по силата на 
Спогодба между Република България 
и Международната организация на 
франкофонията по програми на уни
верситети с академична акредитация 
в държави от Европейския съюз, по
конкретно Франция и Белгия, но не 
разполага с преподаватели на основен 
трудов договор и не издава дипломи. 
Обучението се осигурява от гостува
щи преподаватели и дипломите се 
издават от университетите, по чиито 
програми се организира обучение. 

В изпълнение на Протоколно ре
шение на Министерския съвет от 29 
май 2019  г., т.  8 от Протокол №  22, 
чрез размяна на ноти на 22  юли 
2019  г. е сключено Споразумение за 
изменение на Спогодбата между пра
вителството на Република България 
и Международната организация на 
франкофонията относно функциони
рането на Франкофонския институт 
по администрация и управление в 
София, подписана на 28 август 2002 г. 
при условие за последваща ратифи
кация. Сключеното Споразумение за 
изменение на действащата Спогодба 
не променя установения от 23 години 
насам режим и обхват в дейността на 
Института, както и не променя цели
те и организационните принципи в 
работата му.
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Разпоредбите на Споразумението 
са в съответствие с Конституцията 
на Република България, българското 
законодателство, международните за
дължения на страната ни и правото 
на Европейския съюз и не изискват 
мерки от законодателен характер с 
оглед на тяхното прилагане.

Сключването на Споразумение за 
изменение на Спогодбата е породено 
от необходимостта за:

–  промяна на наименованието на 
Института вследствие на констатира
но съвпадение на френската абревиа
тура на името c тази на институт, ре
гистриран във Франция през 1968  г. 
C преименуването на Института се 
решава проблем от областта на ин
телектуалната собственост и отпада 
като безпредметен предявеният съде
бен иск във Франция срещу Универ
ситетската агенция на франкофония
та; 

– уреждане на условията и на ан
гажиментите на страните във връз
ка с предоставянето на Института на 
право на ползване върху помещения 
в София, което се регламентира в 
Допълнителна договореност № 1 към 
Спогодбата. 

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

Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по вътрешна си

гурност и обществен ред 
(водеща); Комисия по бю
джет и финанси; Комисия 
по европейските въпроси 
и контрол на европей
ските фондове; Комисия 
за контрол над службите 
за сигурност, прилагането 
и използването на спе
циалните разузнавателни 

средства и достъпа до 
данните по Закона за 
електронните съобщения; 
Комисия за наблюдение 
на приходните агенции и 
борба със сивата иконо
мика и контрабандата

Приет на: 14 ноември 2019 г.; 
 обн., ДВ, бр. 94 от 2019 г. 

С част от промените в българско
то законодателство се въвеждат изис
кванията на Директива (ЕС) 2018/843 
на Европейския парламент и на Съ
вета от 30 май 2018 година за из
менение на Директива (ЕС) 2015/849 
за предотвратяване използването на 
финансовата система за целите на 
изпирането на пари и финансирането 
на тероризма и за изменение на ди
рективи 2009/138/ЕО и 2013/36/ЕС. 
Друга част от промените целят усъ
вършенстване на отделни законови 
текстове и полесното им прилагане 
в практиката.

Законът предвижда следните ос
новни изменения:

1. Разширява се кръгът на за
дължените по закона лица, като се 
включват:

– лица, които по занятие търгу
ват или действат като посредници в 
търговията с произведения на изку
ството, включително когато това се 
извършва от художествени галерии и 
аукционни къщи, когато стойността 
на сделката или на свързаните сдел
ки възлиза на или надвишава 10 000 
евро или тяхната равностойност в 
друга валута;

– лица, които по занятие съхра
няват, търгуват или действат като 
посредници в търговията с произве
дения на изкуството, когато това се 
извършва в свободни зони и когато 
стойността на сделката или на свър
заните сделки възлиза на или надви
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шава 10 000 евро или тяхната равно
стойност в друга валута;

– лицата, които по занятие предос
тавят услуги за обмяна между вирту
ални валути и признати валути без 
златно покритие;

– доставчици на портфейли, които 
предлагат попечителски услуги.

2. Предвижда се лицата, които по 
занятие предоставят услуги за обмяна 
между виртуални валути и признати 
валути без златно покритие, както и 
доставчиците на портфейли, които 
предлагат попечителски услуги да се 
вписват в публичен регистър към На
ционалната агенция по приходите за 
целите на мерките срещу изпирането 
на пари и финансирането на терори
зма при условия и по ред, определени 
с наредба на министъра на финанси
те.

3. Въвежда се забрана за наемане 
или поддържане на анонимни банко
ви сейфове или банкови сейфове на 
фиктивно име.

4. Въвеждат се нови, пониски пра
гове на максималния месечен лимит 
на плащанията с платежен инстру
мент, както и на максималната елек
тронно съхранявана сума на електрон
ните пари – от 250 евро на 150 евро 
или тяхната равностойност в друга 
валута, както и се допълват случаите 
и условията, при които предвидените 
изключения от извършване някои от 
мерките на комплексна проверка не 
се прилагат.

5. Дирекция „Финансово разуз
наване“ на Държавна агенция „На
ционална сигурност“ ще предоставя 
на Европейската комисия списък на 
длъжностите, заемани от видни по
литически личности. За тази цел, по 
искане на Дирекцията, държавните и 
местните органи и институциите, ве
домствата и политическите партии и 
международните организации със се
далище на територията на Република 

България, при които се заемат тези 
длъжности, трябва да предоставят не
обходимата информация за включва
нето є в списъка.

6. Предвидени са поконкрет
ни мерки за разширена комплексна 
проверка по отношение на лица от 
държави, които не прилагат или не 
прилагат напълно международните 
стандарти в противодействието на из
пирането на пари и финансирането 
на тероризма.

7. За идентифицирането на всяко 
физическо лице, което е действителен 
собственик на клиент – юридическо 
лице или друго правно образувание, 
вече ще се изисква декларация от 
законния представител или от пъл
номощника на юридическото лице, 
само когато събраната чрез другите 
способи, предвидени в чл.  59 от за
кона, информация е недостатъчна за 
тяхното идентифициране, както и ко
гато прилагането на тези други спо
соби е довело до противоречива ин
формация.

8. Въвежда се задължение за дейст
вителните собственици – физически 
лица, да предоставят на учредените 
на територията на Република Бълга
рия юридически лица и други правни 
образувания и на физическите лица 
за контакт цялата информация, която 
е необходима, за изпълнение на за
дълженията им по заявяване на впис
ване. 

9. Предвидена е възможност изя
сняването на произхода на средствата 
да се извърши чрез писмена деклара
ция от клиента или от неговия зако
нен представител или пълномощник 
и при извършване на случайна сделка 
или операция, когато прилагането на 
два от способите по чл.  66, ал.  1 от 
закона е невъзможно.

10. Разширява се обхватът на да
нните, които националните компе
тентни органи следва да поддържат 
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за целите на националната оценка на 
риска от изпиране на пари и финан
сиране на тероризъм.

11. Във връзка със защита на лич
ните данни:

– предвидено е задължение за 
компетентните органи, получили ин
формация от дирекция „Финансово 
разузнаване“ на Държавна агенция 
„Национална сигурност“ по реда на 
закона, да не използват получена
та информация за цели, различни от 
тези, за които е предоставена;

– преди установяването на делово 
взаимоотношение или извършване на 
случайна сделка или операция задъл
жените по закона лица предоставят 
на клиентите си информация за цели
те, за които ще се обработват лични
те им данни;

– задължените по закона лица из
триват или унищожават обработвани
те от тях лични данни след изтичане
то на срока за съхранение, предвиден 
в закона.

12. Изрично са посочени надзор
ните органи, които, освен Държавна 
агенция „Национална сигурност“, осъ
ществяват контрол за спазване на из
искванията на закона в зависимост от 
различните категории задължени су
бекти, а именно Българската народна 
банка, Комисията за финансов надзор 
и Държавната комисия по хазарта.

13. Дирекция „Финансово разуз
наване“ на Държавна агенция „На
ционална сигурност“ се задължава да 
предоставя на Европейската комисия 
списък на органите за надзор, които 
от своя страна трябва да предоставят 
на Дирекцията необходимата инфор
мация за включването им в списъка.

14. С преходните и заключителните 
разпоредби на закона се правят съот
ветните промени и в:

– Закона за мерките срещу финан
сирането на тероризма;

– Закона за кредитните институции 
– разширяват се данните, вписвани в 
поддържания регистър на банковите 
сметки и сейфове, съобразно изисква
нията на Директива (ЕС) 2018/843;

– Закона за платежните услуги и 
платежните системи – транспонира 
се изискването на Директива (ЕС) 
2018/843 за наличие на пошироки 
възможности за международен обмен 
на информация от страна на нацио
налните компетентни органи;

– Закона за пазарите на финансови 
инструменти. 

Закон за ратифициране на Спора-
зумението за извършване на преглед 
на инвестиционната политика на Ре-
публика България между Република 
Бълг ария, от една страна, и Органи-
зацията за икономическо сътрудни-
чество 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: 28 ноември 2019 г.;  
 обн., ДВ, бр. 98 от 2019 г. 

Извършването на преглед на инвес
тиционната политика на страната ни 
е задължително условие за членство
то ни в ОИСР и необходимо условие 
за присъединяване към Декларация
та на ОИСР относно международни
те инвестиции и мултинационалните 
предприятия, което предшества при
съединяването ни. 

Целта на прегледа е да се привле
кат повече чуждестранни инвестиции, 
които да доведат до икономически 
растеж и устойчиво развитие на стра
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ната ни. Етапите на прегледа са: ор
ганизационен, създаване на работна 
група, която ще предоставя инфор
мация по въпросници, предложени 
от ОИСР, и предоставяне на въпрос
ниците на контактните лица от бъл
гарска страна, за да се подпомогне 
Секретариатът на ОИСР при извърш
ване на прегледа.

Споразумението съдържа клаузи, 
регламентиращи финансови задълже
ния за Република България – в раз
мер на 300 000 евро и уреждане на 
евентуални спорове между България 
и ОИСР в Постоянен арбитражен съд 
в Париж. Това налага ратифициране
то му със закон. 

Закон за изменение и допълнение на 
Закона за рибарството и аквакулту-
рите 

Вносител: Министерски съвет 
Комисии: Комисия по земеделието и 

храните (водеща); Коми
сия по бюджет и финанси

Приет на: 28 ноември 2019 г.; 
 обн., ДВ, бр. 98 от 2019 г. 

Законът за изменение и допълне
ние на Закона за рибарството и аква
културите предвижда промени в нор
мативната уредба в няколко основни 
насоки:

Изпълнителната агенция по рибар
ство и аквакултури (ИАРА) се опре
деля като институция, отговорна за 
събирането на недължимо платените 
или надплатените суми по проекти по 
Оперативната програма за развитие 
на сектор „Рибарство“ 2007 – 2013 г., 
финансирани от Европейския фонд за 
рибарство, включително от свързано
то с тях национално съфинансиране, 
както и глобите и другите парични 
санкции, предвидени в българското 
законодателство и в правото на Евро
пейския съюз. Предвидено е в чл. 6, 

ал. 4, че дължимостта на подлежаща 
на възстановяване безвъзмездна фи
нансова помощ поради нарушение 
от страна на ползвателите на помощ 
по Оперативната програма за раз
витие на сектор „Рибарство“ 2007 – 
2013 г., което представлява основание 
за налагане на финансова корекция 
по чл. 70, ал. 1 от Закона за управле
ние на средствата от Европейските 
структурни и инвестиционни фондове  
(ЗУСЕСИФ), ще се установява с ре
шение за налагане на финансова ко
рекция, издадено от изпълнителния 
директор на ИАРА по реда на глава 
пета от същия закон. В останалите 
случаи дължимостта ще се установя
ва с акт за установяване на публично 
държавно вземане, издадено от из
пълнителния директор на ИАРА по 
реда на Данъчноосигурителния про
цесуален кодекс. Предвидено е напра
веното изменение в чл. 6, ал. 4 да се 
прилага и по отношение на решения 
за налагане на финансови корекции, 
издадени до влизането в сила на този 
закон.

Дадено е правомощие на изпълни
телния директор на ИАРА да одобря
ва със заповед правила за определяне 
на размера на подлежащата на въз
становяване безвъзмездна финансова 
помощ, като се отчитат естеството 
и сериозността на допуснатото на
рушение на приложимото право на 
Европейския съюз, българското за
конодателство и сключения договор. 
Заповедта и правилата се обнародват 
в „Държавен вестник“.“

Законът предвижда промени, каса
ещи любителския риболов. През свет
лата част на денонощието същия т се 
разрешава през всички дни на седми
цата, извън периода на забраната по 
чл. 32, ал. 1 от закона, а през тъмната 
част на денонощието любителският 
риболов е разрешен само от брега 
през всички дни на седмицата в пе
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риода от 1 април до 1 ноември, извън 
периода на забраната и само в риб
ностопански обекти по чл. 3, ал. 1, т. 
1 и 2, които министърът на земедели
ето, храните и горите ежегодно опре
деля със заповед по предложение на 
изпълнителния директор на ИАРА. 
Във връзка с направените промени 
в допълнителните разпоредби е де
финирано понятието „тъмна част на 
денонощието“.

В преходните и заключителните 
разпоредби на закона са направени 
изменения в Закона за подпомагане 
на земеделските производители и в 
Закона за прилагане на Общата ор
ганизация на пазарите на земеделски 
продукти на Европейския съюз. 

В Закона за подпомагане на земе
делските производители са направе
ни промени в чл. 9а, т. 2 и чл. 9б, т. 
1, като се дава възможност подмяр
ка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ от 
Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2014 – 2020  г. да 
се прилага през ИСУН по реда на 
ЗУСЕСИФ. 

С цел замяна на извършваните 
проверки от страна на Разплащател
ната агенция по реда на Регламент 
(ЕС, Евратом) № 966/2012 на Евро
пейския парламент и на Съвета от 25 
октомври 2012 г. относно финансови
те правила, приложими за общия бю
джет на Съюза и за отмяна на Регла
мент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на 
Съвета (ОВ L, бр. 298 от 26 октом
ври 2012  г.) и синхронизирането на 
същите с националното законодател
ство, прилагано от всички останали 
оперативни програми за бенефици
ентите, ползващи финансова помощ 
от Европейския съюз, законът пред
вижда изменения в § 12 от преходни
те и заключителните разпоредби от 
Закона за изменение и допълнение 
на Закона за подпомагане на земе
делските производители (ДВ, бр. 2 

от 2018 г.). По отношение на започ
налите и недовършени производства, 
при които се извършва подбор на 
заявления по мерките и подмерките 
по чл. 9б, т. 2 от Програмата за раз
витие на селските райони за периода 
2014 – 2020  г., законът конкретизира 
хипотезите, при които не се извърш
ва плащане на ползватели и получа
тели на помощта, и при които не се 
прилагат нормативните изисквания, 
свързани с прилагането на Регламент 
№ 966/2012, включително изисквани
ята за прилагане на документи.

Законът регламентира правомо
щие на министъра на земеделието, 
храните и горите да определя в на
редбата по чл. 9а, т. 3 условия и ред за 
предоставяне и плащане на помощта 
в изчерпателно определени хипотези 
– при промяна в Програмата за раз
витие на селските райони за периода 
2014 – 2020 г., при промяна в норма
тивен акт, свързан с програмата, за 
изпълнение на влезли в сила съдебни 
решения, както и във връзка с резул
татите от проведени одитни провер
ки. 

В Закона за прилагане на Общата 
организация на пазарите на земедел
ски продукти на Европейския съюз 
е извършена техническа редакция в 
чл. 74, ал. 1. 

Закон за изменение и допълнение на 
Закона за изпълнение на Конвенция-
та по касетъчните боеприпаси и Кон-
венцията за забраната на използва-
нето, складирането, производството и 
трансфера на противопехотни мини и 
за тяхното унищожаване 

Вносители: н.п. Милен Михов, Ис
крен Веселинов, Валери 
Симеонов, Валентин Ра
дев, Константин Попов, 
Христиан Митев
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Комисии: Комисия по отбрана; Ко
мисия по вътрешна сигур
ност и обществен ред

Приет на: 29 ноември 2019 г.; 
 обн., ДВ, бр. 98 от 2019 г. 

Законът за изменение и допълне
ние на Закона за изпълнение на Кон
венцията по касетъчните боеприпаси 
и Конвенцията за забраната на из
ползването, складирането, производ
ството и трансфера на противопехот
ни мини и за тяхното унищожаване 
осигурява възможност при унищожа
ване на касетъчни боеприпаси или 
противопехотни мини на въоръжени
те сили на Република България, кое
то се извършва извън територията 
на Република България, отпадъчните 
взривни вещества, празни опаковки 
и метали да преминават в собстве
ност на лицето, извършващо унищо
жаването.

Със създадения чл.  27а се опре
делят лицата, които ще извършват 
транспортирането на територията на 
страната, както и условията и реда за 
получаване на разрешение за транс
портиране в случаите, когато унищо
жаването на касетъчни боеприпаси 
или противопехотни мини ще се из
вършва извън територията на Репу
блика България.  

Закон за бюджета на държавното 
обществено осигуряване за 2020 г. 

Вносител: Министерски съвет 
Комисии: Комисия по бюджет и фи

нанси (водеща); Комисия 
по труда, социалната и 
демографската политика; 
Комисия за контрол над 
службите за сигурност, 
прилагането и използ
ването на специалните 
разузнавателни средства 

и достъпа до данните по 
Закона за електронните 
съобщения 

Приет на: 4 декември 2019 г.; 
 обн., ДВ, бр. 99 от 2019 г. 

Законът за бюджета на държавно
то обществено осигуряване (ДОО) за 
2020 г. е разработен в изпълнение на 
Решение № 52 на Министерския съ
вет от 31 януари 2019 г. за бюджетна
та процедура за 2020 г. 

Политики по приходите:
 – Запазва се размерът на осигури

телната вноска за фонд „Пенсии“ и 
фонд „Пенсии за лицата по чл.  69“ 
на ДОО на нивото от 2019 г. Запаз
ват се и размерите на осигурителните 
вноски за другите фондове на ДОО, а 
също и съотношенията между осигу
рителите и осигурените лица;

 – За 2020 г. не са договорени мини
мални осигурителни доходи (МОД) 
по икономически дейности и ква
лификационни групи професии. Без 
налагане на административно уве
личение на МОД и при планирано 
увеличение на минималната работна 
заплата с 8,9 на сто средното увели
чение на МОД през 2020  г. е около 
5,4 на сто;

 – Увеличава се минималният оси
гурителен доход за самоосигуряващи
те се лица от 560 лв. на 610 лв.;

 – Увеличава се минималният оси
гурителен доход за регистрираните 
земеделски стопани и тютюнопроиз
водители от 400 лв. на 420 лв.;

 – Запазва се максималният осигу
рителен доход за всички осигурени 
лица на 3000 лв.;

 – За 2020 г. не се внасят вноски за 
фонд „Гарантирани вземания на ра
ботниците и служителите“, като се 
запазва разпоредбата на чл. 22, ал. 2 
от Закона за гарантираните взема
ния на работниците и служителите 
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при несъстоятелност на работодате
ля (ЗГВРСНР) относно максималния 
месечен размер на гарантираното 
вземане, който не може да бъде по
малък от 2,5 минимални работни за
плати;

 – Определят се за приход в бю
джета на Националния осигурителен 
институт (НОИ) 81 000 лв. от прихо
дите на фонд „Гарантирани вземания 
на работниците и служителите“ – за 
дейностите по чл. 13 от ЗГВРСНР. 

Политики по разходите:
 – Повишават се изискуемите въз

раст и осигурителен стаж при пенси
ониране за работещите при условията 
на трета категория труд и минимална
та възраст за пенсиониране на лицата 
по чл. 69, чл. 69а и чл. 69б от Кодекса 
за социално осигуряване (КСО);

 – Процентът за всяка година оси
гурителен стаж в пенсионната фор
мула се запазва на достигнатото през 
2019 г. ниво от 1,2;

 – От 1 юли 2020  г. пенсиите, от
пуснати до 31 декември 2019 г. вклю
чително, се увеличават с 13,93 на сто 
– процент, определен по чл.  100 от 
КСО;

 – Минималният размер на пенсия
та за осигурителен стаж и възраст по 
чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО и размерът 
на социалната пенсия за старост, как
то и размерите на свързаните с тях 
пенсии и добавки се увеличават от 1 
юли с процента, определен по чл. 100 
от КСО;

 – Максималният размер на полу
чаваните една или повече пенсии се 
запазва на 1200 лв. (40 на сто от раз
мера на максималния осигурителен 
доход за същата календарна година 
– 3000 лв.);

 – Запазват се минималният и мак
сималният дневен размер на обезще
тението за безработица – 9,00 лв. и 
74,29 лв.;

 – Запазват се периодът на изпла
щане на паричното обезщетение за 
бременност и раждане – 410 дни, и 
размерът на обезщетението за от
глеждане на дете от една до двего
дишна възраст – 380 лв.;

 – И през 2020  г. продължава да 
действа въведената през 2017  г. въз
можност за майките (осиновител
ките), които имат право да ползват 
отпуск при бременност и раждане 
до навършване на едногодишна въз
раст на детето, но не го използват, да 
се върнат на работа и да получават 
обезщетение от ДОО в размер 50 на 
сто от полагащото им се обезщетение 
при бременност и раждане;

 – Запазва се режимът на изплаща
не на паричните обезщетения за вре
менна неработоспособност съгласно 
чл.  40, ал.  5 от КСО – първите три 
работни дни се изплащат от осигури
теля, а от 4ия ден на настъпване на 
неработоспособността – от ДОО;

 – Запазва се периодът, доходът за 
който се взема предвид при изчис
ляване размерите на краткосрочните 
обезщетения при временна нерабо
тоспособност – 18 календарни месе
ца, и при бременност и раждане и 
безработица – 24 месеца;

 – Запазва се размерът на еднократ
ната помощ при смърт на осигурено 
лице – 540 лв.;

 – Определя се максимален размер 
на гарантираните вземания – 1525 лв. 

Политики по отношение на разме
рите на пенсиите:

• Процентът за всяка година оси
гурителен стаж в пенсионната фор
мула се запазва на достигнатото през 
2010 г. ниво от 1,2 на сто;

• От 1 юли 2020 г. пенсиите, отпус
нати до 31 декември 2019 г. включи
телно, се увеличават с 13,93 на сто 



Четиридесет и четвърто народно събрание24

(процент, определен по чл.  100 от 
КСО);

• От 1 юли 2020  г. минималната 
пенсия за осигурителен стаж и въз
раст се увеличава от 219,43 лв. на 250 
лв. (увеличение с 13,93 на сто).

• От 1 юли 2020 г. социалната пен
сия за старост се увеличава от 132,74 
лв. на 141,63 лв. (увеличение с 6,7 на 
сто). 

• Максималният размер на полу
чаваните една или повече пенсии се 
запазва на достигнатото през 2019  г. 
ниво от 1200 лв. 

Размер на приходите и трансфери
те за 2020 г.

Общият размер на приходите и 
получените трансфери за 2020  г. е 
12 455 690,4 хил. лв. 

Размер на разходите и трансферите 
за 2020 г.

Общият размер на разходите за 
пенсии, краткосрочни обезщетения, 
службите по социално осигуряване и 
предоставените трансфери за 2020 г. е 
12 455 690,4 хил. лв. 

Със закона сa приети промени и в 
Кодекса за социално осигуряване във 
връзка с изпълнение на бюджета на 
държавното обществено осигуряване.  

Закон за ратифициране на Между-
народен договор (LOA) BU-B-UCA 
„Лицензи и техническа поддръжка 
на системата за конструктивни симу-
лации JCATS (JOINT CONFLICT & 
TACTICAL SIMULATION), включва-
щи лицензи за операционна система 
„Linux“, версия Red Hat Enterprise 
Linux (RHEL) и обучение за усвояване 
на новото оборудване“ 

Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по отбрана (во

деща); Комисия по бю

джет и финанси; Комисия 
по правни въпроси

Приет на: 6 декември 2019 г.; 
 обн., ДВ, бр. 99 от 2019 г. 

Договорът на обща стойност 
416,396 USD е подписан от заместник 
министърпредседателя по обществе
ния ред и сигурността и министър на 
отбраната на 28 октомври 2019 г. 

Този договор, наречен „Писмо за 
предлагане и приемане на офертата“ 
(Letter of Offer and Acceptance – LOA), 
е изготвен съобразно изискванията 
на американското законодателство 
за военни продажби по Програмата 
Foreign Military Sales (FMS), която 
строго регламентира възможности
те за придобиване на американско 
военно оборудване и техника. Той 
представлява оферта с условия за 
доставка от страна на американското 
правителство. 

Поради съдържащите се в дого
вора финансови задължения за бъл
гарската държава и препратките към 
чуждестранно приложимо право – 
американското законодателство, той 
следва да бъде ратифициран със за
кон на основание чл.  85, ал.  1, т.  4 
и 7 от Конституцията на Република 
България.

 
Закон за ратифициране на Договор 
за покупка и доставка между прави-
телството на Република България и 
правителството на държавата Ни-
дерландия за закупуване на минен 
ловец „Мааслуис“, клас „Трипарти“, 
с бордови №  м856, и минен ловец 
„Хелевутслайс“, клас „Трипарти“, с 
бордови № м859 

Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по отбрана (во

деща); Комисия по бюд
жет и финанси; Комисия 
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по правни въпроси
Приет на: 6 декември 2019 г.; 
 обн., ДВ, бр. 99 от 2019 г. 

Договорът за покупка и доставка, 
на обща стойност 1,996,000 евро, е 
подписан на 7 ноември 2019 г. от ни
дерландска страна и на 11 ноември 
2019 г. от българска страна. 

Придобиването на минните ловци 
е част от реализирането на проект 
за доразвиване на способностите за 
противоминна война, разработен съ
гласно изискванията на „Ръководство 
за проектно управление в Министер
ството на отбраната, структурите за 
пряко подчинение на министъра на 
отбраната и Българската армия“. В 
резултат от изготвения от Министер
ството на отбраната военноиконо
мически анализ е направен изводът, 
че придобиването на двата минни 
ловци ще повиши значително спо
собностите на Военноморските сили 
за водене на противоминни операции 
и е икономически целесъобразно.

В Договора е регламентирано, че 
той ще влезе в сила от датата на уве
домяване от българката страна за 
приключване на нейните национални 
процедури, необходими за влизането 
в сила. 

Закон за ратифициране на Гаранцион-
ното споразумение между Република 
България, като Гарант, и Европей-
ската инвестиционна банка, като 
Бенефициер, във връзка с договор за 
финансиране от 10 октомври 2019 г. 
между Европейската инвестиционна 
банка и „Български енергиен хол-
динг“ ЕАД за финансиране на проект 
„Междусистемна газова връзка Гър-
ция – България“ 

Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по енергетика 

(водеща); Комисия по 
бюджет и финанси; Ко
мисия по правни въпроси; 
Комисия по европейските 
въпроси и контрол на ев
ропейските фондове

Приет на: 6 декември 2019 г.; 
 обн., ДВ, бр. 99 от 2019 г. 

С приемането на закона се цели 
обезпечаване строителството на 
„Междусистемната газова връзка 
Гърция – България“ – проект, кой
то е включен в седемте найважни 
приоритета на Европейския съюз в 
област та на енергетиката и който ще 
даде възможност за реална диверси
фикация на източниците и маршру
тите за доставка на природен газ.

Със Споразумението се предвижда 
неговото ратифициране да бъде усло
вие за усвояване на средствата по за
ема. Предвижда се ратификацията да 
бъде извършена и от гръцка страна, 
тъй като Проектът се реализира, как
то от българската държава в лицето 
на „Български Енергиен Холдинг“ 
ЕАД, така и от страна на гръцката 
компания „Посейдон“. 

Закон за изменение и допълнение на 
Закона за обществените поръчки 

Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по правни въпро

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

Приет на: 18 декември 2019 г.; 
 обн., ДВ, бр. 102 от 2019 г. 

Част от промените в закона са 
свързани с намаляване на някои 
стойностни прагове, както и с про
цеса на поетапно въвеждане на 
електронно възлагане на обществе
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ните поръчки чрез централизираната 
електронна платформа.

От 1 януари 2020 г. в РОП ще се 
публикуват всички решения на въз
ложителите, издавани в хода на про
цедурите за възлагане на обществени 
поръчки, независимо от вида на въз
ложителя и на използваната от него 
процедура, съответно техника или 
инструмент, за възлагане, документа
циите, разясненията, протоколите и 
докладите от работата на комисиите 
за провеждане на процедурите и жу
рито – при конкурсите за проекти, 
договорите, рамковите споразумения 
и анексите към тях, както и догово
рите за подизпълнение. 

Промените засягат и поръчките на 
ниски стойности, възлагани по реда 
на глава двадесет и шеста от закона, 
като освен обявите за събиране на 
оферти в РОП се публикуват и по
каните до определени лица, с което 
се разширява публичността при този 
ред на възлагане.

Във връзка с въвеждане на плат
формата са направени промени и за 
поръчки в областите отбрана и си
гурност, като се урежда по нов на
чин изпращането на информация за 
прекратяване на процедура при тези 
поръчки.

Промените по отношение на на
чина на изчисляване на прогнозната 
стойност на поръчката са свързани с 
изискването тя да е актуална към да
тата на откриване на обществената 
поръчка, като възложителят вече не 
е задължен, а може по своя прецен
ка да изчисли прогнозната стойност 
в резултат на проведени пазарни 
проучвания или консултации.

Изрично се предвижда задълже
нието на възложителите да публи
куват обявлението за създаване на 
квалификационна система както в 

РОП, така и в „Официален вестник“ 
на Европейския съюз. Допълнени и 
прецизирани са правилата за създа
ване и действие на квалификацион
ната система, както и за ползването 
на такава, създадена от друг възло
жител. Нов момент е възлагането на 
конкретните поръчки чрез квалифи
кационна система и чрез динамична 
система за покупки, чрез решение, с 
което се одобрява документацията и 
поканата.

В списъка, поддържан от АОП, 
включващ стопанските субекти, кои
то са отстранени от процедура за 
възлагане на обществена поръчка, 
вече ще се включват онези субекти, 
за които, с влязло в сила съдебно 
или арбитражно решение, е доказано 
че са виновни за неизпълнение на 
договор за обществена поръчка или 
на договор за концесия за строител
ство или за услуга, довело до разва
ляне или предсрочното му прекратя
ване, изплащане на обезщетения или 
други подобни санкции.

Допълнени са хипотезите, при 
които се предвижда отстраняване, 
като се добавят и случаите на участ
ник, който не удължи или не потвър
ди срока на валидност на офертата 
си при поискване от възложителя, 
както и е въведено изрично основа
ние за отстраняване при нарушаване 
на забраната, съгласно която лице, 
което е дало съгласие да бъде подиз
пълнител или участва в обединение, 
не може да подава самостоятелна 
оферта, както и забраната едно и 
също лице да участва в повече от 
едно обединение.

При провеждане на поръчките на 
ниска стойност е изрично уредено 
подаването на ЕЕДОП вместо де
кларации, изготвени от възложителя.
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Прецизират се разпоредбите от
носно вътрешно (inhouse) възлага
не, което е възможно при наличието 
на изчерпателно посочени в закона 
условия. В контролираното юриди
ческо лице не трябва да има пряко 
частно капиталово участие. Изклю
чение се допуска за форми на частно 
капиталово участие, когато се изис
кват от разпоредби на национално
то законодателство в съответствие с 
ДЕС и ДФЕС и те не са свързани с 
контролни или блокиращи правомо
щия и не оказват решаващо влияние 
върху контролираното юридическо 
лице.

По отношение на обжалване на 
решенията на Комисията за защита 
на конкуренцията пред Върховния 
административен съд се предвижда, 
че след като приеме жалбата за ре
довна, съдът да изпраща препис от 
нея заедно с приложенията на ос
таналите страни, които в тридневен 
срок от получаването може да пода
дат отговор.

С преходните и заключителните 
разпоредби са предвидени и проме
ни в Закона за електронното упра
вление и Закона за особените залози.  

Закон за изменение на Закона за со-
циалните услуги 

Вносители: н.п. Искрен Веселинов и 
група народни представи
тели 

Комисия: Комисия по труда, соци
алната и демографската 
политика

Приет на: 20 декември 2019 г.; 
 обн., ДВ, бр. 101 от 2019 г. 

С приетите изменения влизането в 
сила на закона се отлага за 1 юли 
2020 г.  

Закон за ратифициране на изменение-
то на Споразумението за предоставяне 
на консултантски услуги между Мини-
стерството на околната среда и водите 
на Република България и Между-
народната банка за възстановяване 
и развитие от 28 септември 2016 г., 
подписано на 4 декември 2019 г. 

Вносител: Министерски съвет
Комисия: Комисия по околната сре

да и водите
Приет на: 20 декември 2017 г.; 
 обн., ДВ, бр. 101 от 2019 г. 

Целта на Споразумението е пре
доставяне на съдействие на Минис
терството на околната среда и водите 
за разработване на Национална про
грама за качество на атмосферния 
въздух и Национална програма за 
контрол замърсяването на въздуха.

Срокът на действие на Споразуме
нието изтича на 28 декември 2019 г. 
Необходимо е удължаване на край
ната дата на Споразумението с пет 
месеца, а именно до 31 май 2020  г. 
Към момента двете основни дейнос
ти, свързани с разработване на на
ционалните програми, са изпълнени. 
Удължаването е с цел изпълнение 
на последната дейност по Споразу
мението, свързана с повишаване на 
капацитета и институционалната ко
ординация и ангажираност. Налице 
са обективни причини за забавянето 
при изпълнение на графика към Спо
разумението. 

Втората от двете програми, а 
именно Националната програма за 
контрол замърсяването на въздуха 
е приета през месец септември тази 
година и е необходим период от 
време за обучение на институциите, 
местните власти, неправителствените 
организации, бизнеса и научните сре
ди за адекватното прилагане на при
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оритетите в тези програми. Другата 
причина е свързана с избора на мест
ни власти и новите екипи на местно 
ниво. 

Споразумението се финансира със 
средства от Европейските структур
ни и инвестиционни фондове, пре
доставени чрез Оперативна програма 
„Околна среда 2014 – 2020 г.“. Предви
деното изменение на Споразумение
то не засяга общата бюджетна рамка 
на Проекта и не изисква допълнител
но финансиране. 

Закон за изменение и допълнение на 
Закона за електронните съобщения 

Вносител: Министерски съвет
Комисия: Комисия по транспорт, ин

формационни технологии 
и съобщения

Приет на: 12 септември 2019 г.; 
 обн., ДВ бр. 74 от 2019 г. 

Законът за изменение и допълне
ние на Закона за електронните съоб
щения предвижда мерки по прила
гането на чл.  5а от Регламент (ЕС) 
2015/2120 на Европейския парламент 
и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за 
определяне на мерки относно достъ
па до отворен интернет и цените на 
дребно за регулирани комуникации в 
рамките на ЕС и за изменение на Ди
ректива 2002/22/ЕО и на Регламент 
(ЕС) №  531/2012, за да се гаранти
ра, че потребителите не се таксуват с 
прекомерни цени за междуличностни 
съобщителни услуги с номера, които 
се генерират в държавата членка, в 
която е установен националният дос
тавчик на потребителя, и се термини
рат във фиксиран или мобилен номер 
в друга държава членка. Съгласно 
чл. 5а параграф 1 от Регламент (ЕС) 
2015/2120 от 15 май 2019 г. цената на 
дребно (без ДДС) за потребители за 

регулирани комуникации в рамките 
на ЕС не надвишава 0 EUR,19 на ми
нута за повиквания и 0 EUR,06 за 
текстови съобщения. Със закона се 
въвеждат в националното законода
телство ефективни, пропорционални 
и възпиращи санкции за наруше
ния на новата ценова регулация. С 
допълнението в ал.  10 на чл. 331 се 
осигурява еднакво ниво на защита на 
аналогични обществени отношения, 
свързани с обезпечаването на инфор
мация от значение за националния 
регулаторен орган за упражняване на 
регулаторните правомощия по отно
шение на цените на дребно на ре
гулирани съобщения в рамките на 
Европейския съюз. В чл.  334г с но
вата ал. 3 са предвидени имуществе
ни санкции за нарушение на чл.  5а 
от Регламент (ЕС) 2015/2120, както 
следва: за нарушение на параграф 1 
или параграф 3 – в размер от 20 000 
до 400 000 лв., за нарушение на па
раграф 2 – в размер от 500 до 5000 
лв. и за нарушение на параграф 4 – в 
размер от 5000 до 50 000 лв.  

Закон за изменение и допълнение на 
Закона за енергетиката 

Вносители: н.п. Валентин Николов, 
Александър Ненков, Ди
митър Бойчев, Станислав 
Стоянов, Станислав По
пов, Александър Иванов, 
Валери Симеонов, Десис
лава Тодорова, Радостин 
Танев и Искрен Весели
нов 

Комисия: Комисия по енергетика 
Приет на: 25 септември, 2019 г.; 
 обн., ДВ бр. 79 от 2019 г. 

Законът за изменение и допълне
ние на Закона за енергетиката (ЗИД 
на ЗЕ) има за основна цел продъл
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жаване на процеса на либерализация 
на пазара на природен газ. Със за
кона се създават условия за борсова 
търговия с природен газ в България, 
което е в изпълнение на разпоредби
те на ЕС, предвидени в Третия енер
гиен пакет, както и Регламент (ЕС) 
1227/2011 на Европейския парламент 
и на Съвета от 25 октомври 2011  г. 
относно интегритета и прозрачност
та на пазара за търговия на едро с 
енергия и всички останали политики, 
инициативи и мерки на ЕС за пости
гане на напълно интегриран вътре
шен енергиен пазар без технически 
и регулаторни бариери. Наличието 
на борса осигурява условията за под
държане на конкурентна, прозрачна 
и недискриминационна търговия, 
намаляване на дела на вътрешния 
пазар на доминантния играч и плав
но отпадане на регулираната цена 
на природния газ. Чрез стимулира
не на увеличението на участниците 
на пазара, създаването на пазарни/
борсови навици, натрупването на 
опит от страна на играчите на па
зара и разширяването на достъпа до 
значими количества природен газ от 
разнообразни източници се миними
зират рисковете от възпрепятстване 
на конкуренцията. Това ще позволи 
формирането на прозрачни и на
деждни ценови сигнали за пазара на 
природен газ в страната и региона.

Създаването на борсов пазар на 
природен газ в България ще доведе 
до повишаване на доходите и стан
дарта на живот в страната. Ще бъде 
осигурена диверсификация на източ
ниците на природен газ, пълна либе
рализация на пазара и реална кон
куренция в сектора. За България и 
целия регион ще се повишат сигур
ността на доставките и възможност
ите за конкурентни цени, което ще 
подобри и конкурентоспособността 
на икономиката.

Съгласно ЗИД на ЗЕ спазването 
на издадената лицензия за газова 
борса ще се контролира от Коми
сията за енергийно и водно регулира
не (КЕВР). Комисията ще осъщест
вява текущ и последващ контрол 
върху спазване на мерките, целящи 
осигуряване на ликвидност при тър
сенето и предлагането на природен 
газ през борсата. КЕВР ще осъщест
вява текущ и последващ контрол и 
мониторинг на пазара, разследване 
на пазарни манипулации и търговия 
с вътрешна информация чрез звено, 
извършващо аналогични дейности 
във връзка с борсата за електроенер
гия. 

В закона се предвижда също така, 
операторът на газопреносна мрежа 
да извършва финансов сетълмент на 
дневните дисбаланси съгласно Регла
мент (ЕС) № 312/2014 на Комисията 
от 26 март 2014 г. за установяване на 
Мрежов кодекс за балансиране на га
зопреносните мрежи (ОВ, L 91/15 от 
27 март 2014 г.). 

Със ЗИД на ЗЕ се правят и из
менения и допълнения, които целят 
решаване на проблеми, възникнали в 
практиката при прилагането на цено
вото регулиране в областта на елек
троенергетиката.

В Преходните и заключителните 
разпоредби на ЗИД на ЗЕ се правят 
изменения и допълнения и в Закона 
за опазване на околната среда.  

Закон за допълнение на Закона за 
данъците върху доходите на физиче-
ските лица 

Вносители: н.п. Александър Сабанов 
и група народни предста
вители 

Комисии: Комисия по бюджет и фи
нанси (водеща); Комисия 
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по труда, социалната и 
демографската политика

Приет на: 26 септември 2019 г.; 
 обн., ДВ бр. 79 от 2019 г. 

Законът за допълнение на Закона 
за данъците върху доходите на физи
ческите лица (ЗДДФЛ) е приет с цел 
да се преодолее пропуск в законода
телството, който води до несправед
ливо ощетяване на осиновителите. С 
приемането му се подпомагат работо
дателите и се избягва дискриминира
нето на осиновителите на деца в Ре
публика България. До приемането на 
закона разпоредбата на чл. 24, ал. 2, 
т. 11 от ЗДДФЛ уреждаше в обла
гаемия доход от трудови правоотно
шения да не се включва стойността 
на еднократните помощи, предоста
вени от работодателя за сметка на 
социалните разходи при раждане на 
дете, сключване на граждански брак 
или смърт на член от семейството 
– общо до 2400 лв. С допълнението 
в ЗДДФЛ се предвиди, че от облага
емият доход ще се изключват едно
кратните помощи освен при раждане 
и при осиновяване на дете. 

Закон за публичните предприятия 

Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по икономиче

ска политика и туризъм 
(водеща); Комисия по бю
джет и финанси; Комисия 
по регионална политика, 
благоустройство и местно 
самоуправление 

Приет на: 26 септември 2019 г.; 
 обн., ДВ, бр. 79 от 2019 г. 

Акценти: 
•	 Със закона се определя държав

ната политика за публичните пред
приятия, като се регламентират прин

ципите за управление – прозрачност 
и равни условия с другите икономи
чески оператори, без злоупотреби с 
монополно или господстващо поло
жение или нелоялна конкуренция, 
дейност на органите за управление 
и контрол, осъществявана в найдо
брия интерес на предприятието и на 
собственика на капитала, постигане 
на прозрачност чрез оповестяване на 
актуална информация за дейността и 
други.

•	Публични предприятия са ак
ционерни търговски дружества с над 
50 на сто държавно или общинско 
участие в капитала, техните дъщерни 
дружества, в които държавата упраж
нява влияние, както и държавните 
предприятия, създадени със специа
лен закон на основание чл. 62, ал. 3 
от Търговския закон. От обхвата на 
закона е изключена Българската бан
ка за развитие.

•	На публичните предприятия 
може да се възлагат задължения за 
извършване и на обществени услуги, 
както и изпълнение на цели на пуб
личната политика.

•	Министерският съвет осъщест
вява държавната политика в пуб
личните предприятия, а по общини 
– политиката се осъществява от съ
ответните общински съвети. Минис
терският съвет се подпомага от Аген
цията за публичните предприятия и 
контрол, която има основна роля при 
разработване на държавната полити
ка, осъществява координацията по 
отношение на публичните предприя
тия, извършва мониторинг на тяхна
та дейност и на конкурсната проце
дура за избор на членове на органите 
за управление и контрол.

•	 Управителят и членовете на ко
лективния орган за управление и 
контрол на публично предприятие 
не може да заемат висша публична 
длъжност.
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•	 В тримесечен срок от влизане
то на закона в сила Министерският 
съвет приема устройствен правилник 
на Агенцията за публичните предпри
ятия и контрол, а в 6месечен срок 
– правилник за прилагане на закона.

•	 Със заключителни разпоредби 
в съответствие с приетия закон се 
изменят Законът за приватизация и 
следприватизационен контрол, както 
и Законът за държавната собственост.

Закон за изменение и допълнение на 
Закона за чистотата на атмосферния 
въздух 

Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по околната 

среда и водите (водеща); 
Комисия по икономиче
ска политика и туризъм; 
Комисия по европейските 
въпроси и контрол на ев
ропейските фондове 

Приет на: 3 октомври 2019 г.; 
 обн., ДВ, бр. 81 от 2019 г.

Със Закона за изменение и допъл
нение на Закона за чистотата на ат
мосферния въздух се въвеждат пра
вила за издаване на разрешение за 
освобождаване от задължението за 
спазване на норми за неорганизира
ни емисии и определяне на нови нор
ми за неорганизирани емисии, като 
операторите на инсталации могат да 
се освобождават от прилагането на 
съответните норми само при условие 
че това няма да доведе до значител
но увеличаване на риска за човешко
то здраве или околната среда. 

Създава се възможност за лицата, 
които освобождават за потребление 
течни горива по смисъла на Закона 
за акцизите и данъчните складове, в 
случай че не извършват смесване на 
горивата при освобождаването им за 

потребление, да предоставят за осво
бодената партида вече съставената 
декларация за съответствие с изис
кванията за качество.

Oператорите на големи горивни 
инсталации на твърдо гориво и/или 
биомаса и операторите на средни го
ривни инсталации на твърдо гориво 
и/или твърда биомаса, с обща номи
нална входяща топлинна мощност 
равна или поголяма от 20 MW са 
длъжни да използват система за ви
деонаблюдение и контрол на всички 
точки на подаване на горива към 
котелния цех, на местата на непо
средственото подаване на гориво в 
котлите към всяка инсталация, как
то и общото място за съхранение на 
горивото.

Със Закона за изменение и допъл
нение на Закона за чистотата на ат
мосферния въздух се създава възмож
ност при констатиране от страна на 
контролните органи, че разпростра
няваното гориво на бензиностанция 
отговаря на изискванията на Закона 
за чистотата на атмосферния въздух, 
но не отговаря на изискванията на 
чл. 47 от Закона за енергията от въз
обновяеми източници, същото да не 
се изтегля от пазара, ако крайният 
разпространител предприеме дейст
вия за привеждането му в съответ
ствие, като смеси наличните коли
чества горива на бензиностанцията 
с партида гориво, позволяващо при
веждането му в съответствие с изис
кванията на чл. 47 от Закона за енер
гията от възобновяеми източници.

Със закона се определя подълъг 
срок за оправомощаване от Бъл
гарския институт по метрология на 
лица за проверка на ефективността 
на улавяне на бензиновите пари на 
бензиностанциите; регламентира се 
начинът и изискванията за оправо
мощаване, както и издаването на от
каз за това; намалява се администра
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тивната тежест чрез осигуряване по 
служебен път на документ за калиб
риране на еталони и средства за из
мерване, свързани с процедурата по 
оправомощаване на лица, в случаите 
когато свидетелството за калибрира
не е издадено от Българския инсти
тут по метрология.

В допълнителните разпоредби 
се изменя дефиницията на термина 
„унищожаване“ във връзка с необхо
димостта от ясното разграничаване 
по отношение прилагането му към 
твърди горива и при Регламент (ЕО) 
№ 1005/2009 на Европейския парла
мент и на Съвета от 16 септември 
2009  г. относно вещества, които на
рушават озоновия слой и Регламент 
(ЕС) №  517/2014 на Европейския 
парламент и на Съвета от 16 април 
2014 г. за флуорсъдържащите парни
кови газове и за отмяна на Регла
мент (ЕО) № 842/2006.

Със заключителните разпоредби е 
направено изменение на Закона за 
управление на отпадъците, като се 
въвежда изискването лицата, опера
тори на съоръжения и инсталации за 
третиране и/или депониране на би
тови отпадъци, да използват система 
за видеонаблюдение и контрол върху 
всички точки от имота, инсталацията 
и/или съоръжението, които предос
тавят визуална информация относно 
прилагане условията на издаденото 
комплексно разрешително за инста
лацията и/или съоръжението, както 
и одобрения технологичен проект. 

Закон за изменение и допълнение 
на Закона за пазарите на финансови 
инструменти 

Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по бюджет и фи

нанси (водеща); Комисия 
по икономическа полити

ка и туризъм; Комисия по 
правни въпроси; Комисия 
по европейските въпроси 
и контрол на европейски
те фондове

Приет на: 10 октомври 2019 г.; 
 обн., ДВ, бр. 83 от 2019 г. 

Със закона за изменение и допъл
нение на Закона за пазарите на фи
нансови инструменти се предвиждат 
мерки по прилагането на Регламент 
(ЕС) №  909/2014 на Европейския 
парламент и на Съвета от 23 юли 
2014 г. за подобряване на сетълмента 
на ценни книжа в Европейския съюз 
и за централните депозитари на цен
ни книжа, както и за изменение на 
директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и 
Регламент (ЕС) № 236/2012, с който 
се регламентира сетълмента на без
налични ценни книжа и дейността 
на централните депозитари на ценни 
книжа.

Със закона се прецизират и изис
кванията на Директива 2014/65/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 15 май 2014 година относно паза
рите на финансови инструменти и за 
изменение на Директива 2002/92/ЕО 
и на Директива 2011/61 – относно 
предлагането на структурирани депо
зити от страна на инвестиционни по
средници и банки. Регламентира се и 
дейността на централните депозитари 
на ценни книжа с оглед прилагането 
на Регламент (ЕС) № 909/2014, като 
се обезпечава надлежното, своевре
менното и непрекъснато приключва
не на сделките с ценни книжа и се 
въвеждат изисквания за предоставяне 
на финансова и бизнес информация 
чрез изготвяне на финансови отчети, 
бизнес план, план за възстановяване 
и план за преструктуриране. Урежда 
се института на обвързания агент, в 
случаите когато обвързаният агент е 
юридическо лице, въвеждат се изиск
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вания към лицата с квалифицирано 
участие в обвързания агент, както и 
последващо одобрение на членовете 
на неговия управителен орган. 

Законът съдържа административ
нонаказателни разпоредби и мер
ки, обезпечаващи прилагането на 
разпоредбите на Регламент (ЕС) 
№ 909/2014. 

Със закона се предвиждат изме
нения в Закона за публичното пред
лагане на ценни книжа (ЗППЦК) 
в изпълнение на Регламент (ЕС) 
№ 909/2014 и с оглед на това че стату
тът и дейността на „Централен депо
зитар“ АД са определени в ЗППЦК. 
Комисията за финансов надзор е оп
ределена да осъществява функции
те по лицензиране и надзор на дей
ността на централните депозитари на 
ценни книжа. Също така се регла
ментира създаването на централен 
регистър на ценни книжа, воден от 
„Централен депозитар“ АД, в който 
се вписват всички ценни книжа, из
дадени от дружества със седалище в 
Република България и пуснати в об
ръщение съгласно законодателството 
на Република България. Предвиж
да се „Централен депозитар“ АД да 
вписва информация за централните 
депозитари на ценни книжа и реги
стрираните от тях емисии безналич
ни ценни книжа, като регистрацията, 
воденето, съхраняването и достъпа 
до регистъра ще се осъществяват по 
правила, предварително одобрени от 
Комисията за финансов надзор. Със 
закона се предвижда отделяне на 
функцията по водене на централен 
регистър на безналични ценни книжа 
от дейността на централен депозитар 
на ценни книжа. 

С оглед предвиждане на мерки 
по прилагане на Регламент (ЕС) 
№ 909/2014 със закона се правят из
менения и в Закона за кредитните 
институции, като са определени пра

вомощията на Българската народна 
банка по осъществяване на надзор в 
определените от регламента случаи, 
като Българската народна банка е 
компетентен орган за лицензиране и 
за надзор на централните депозитари 
на ценни книжа при извършване от 
тях на банкови и спомагателни услу
ги от банков тип. 

С оглед на предвидените мерки 
по прилагане на Регламент (ЕС) 
№  909/2014 се правят и съответни
те изменения в Кодекса за социално 
осигуряване, Кодекса за застраховане
то, Гражданския процесуален кодекс, 
Данъчноосигурителния процесуален 
кодекс, Закона за ограничаване на 
административното регулиране и ад
министративния контрол върху сто
панската дейност, Търговския закон, 
Закона за съдебната власт, Закона за 
приватизация и следприватизацио
нен контрол, Закона за договорите 
за финансово обезпечение, Закона за 
особените залози, Закона за дейност
та на колективните инвестиционни 
схеми и на други предприятия за 
колективно инвестиране, Закона за 
противодействие на корупцията и за 
отнемане на незаконно придобитото 
имущество, Закона за Комисията за 
финансов надзор и Закона за при
лагане на мерките срещу пазарните 
злоупотреби с финансови инструмен
ти. 

Закон за изменение и допълнение на 
Закона за електронното управление 

Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по транспорт, 

информационни техноло
гии и съобщения (воде
ща); Комисия по правни 
въпроси; Комисия по 
регионална политика, бла
гоустройство и местно 
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самоуправление; Комисия 
по бюджет и финанси; 
Комисия по труда, соци
алната и демографската 
политика; Комисия по 
европейските въпроси и 
контрол на европейските 
фондове 

Приет на: 14 ноември 2019 г.; 
 обн., ДВ, бр. 94 от 2019 г. 

Законът за изменение и допълне
ние на Закона за електронното уп
равление въвежда изисквания на 
Директива (ЕС) 2016/2102 на Евро
пейския парламент и на Съвета от 
26 октомври 2016 г. относно достъп
ността на уебсайтовете и мобилни
те приложения на организациите от 
обществения сектор (ОВ, L, 327/10 
от 2 декември 2016 г.), наричана по
нататък „Директива (ЕС) 2016/2102“.

Законът осигурява ефективност 
и сигурност при предоставянето на 
електронни административни услуги 
на гражданите и организациите в съ
ответствие с разпоредбите на чл. 18а 
от Административнопроцесуалния 
кодекс. В глава първа „а“ раздел 
II с чл.  7к – 7о се отменя, относно 
Държавното предприятие „Единен 
системен оператор“. С новия раздел 
IV в чл. 7 са регламентирани дейнос
тите по системна интеграция, които 
включват изграждане, поддържане, 
развитие и наблюдение на работо
способността на информационни
те системи, използвани от админи
стративните органи. Дейностите по 
системна интеграция се възлагат на 
„Информационно обслужване“ АД. 
Административните услуги, които се 
предоставят по електронен път, се 
вписват в Административния регис
тър по чл.  61 от Закона за админи
страцията. Доставчикът на електрон
ни административни услуги трябва да 
разгласява по разбираем и достъпен 

начин предоставяните от него услу
ги, както и основния работен про
цес при заявяване и предоставяне на 
електронни административни услуги. 
Председателят на Държавна агенция 
„Електронно управление“ изгражда и 
поддържа единен портал за достъп до 
електронните административни услу
ги, които се предоставят по достъпен 
начин чрез портала, включително за 
лица с увреждания. Общите изисква
ния за предоставяне на електронни 
административни услуги се опреде
лят с наредба на Министерския съ
вет. Прецизирани са правомощията 
на председателя на Държавна аген
ция „Електронно управление“, целя
щи гарантиране на изпълнението на 
Стратегията за развитие на електрон
ното управление в Република Бълга
рия, прилагането по области на по
литики и бюджетен контрол върху 
разходите за електронно управление. 
Председателят на Държавна агенция 
„Електронно управление“ води регис
тър на регистрите, в който се вписват 
регистри и бази данни на първичните 
администратори на данни, в които се 
съдържат първични данни. Условия
та и редът за вписването в регистъра 
се определят с наредбата по чл.  7г, 
ал. 6. Съответствието с изискванията 
по чл. 58а на техническите специфи
кации за провеждане на обществени 
поръчки за разработка, надграждане 
или внедряване на информационни 
системи или електронни услуги от 
административните органи се удосто
верява от председателя на Държав
на агенция „Електронно управление“ 
при условията и по реда на наредбата 
по чл. 7г, ал. 6. Съгласно чл. 58б, ал. 2 
удостоверяват се само техническите 
спецификации за обществени поръч
ки с прогнозна стойност, поголяма 
или равна на стойността на прага по 
чл. 20, ал. 4, т. 2 от Закона за общест
вените поръчки.
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Въвеждането на изискванията на 
Директива (ЕС) 2016/2102 осигурява 
поголяма достъпност до уебсайтове
те и мобилните приложения на ор
ганизациите от обществения сектор 
въз основа на общите изисквания 
за достъпност. В глава четвърта се 
създава раздел VI, като с чл. 58в са 
регламентирани достъпността на съ
държанието на интернет страниците 
и мобилните приложения, а с чл. 58г 
– разглеждането на спорове. Задъл
жените лица по смисъла на чл.  1, 
ал.  1 и 2, които следва да осигурят 
достъпност на интернет страниците 
и мобилните си приложения, са ад
министративните органи, както и ли
цата, осъществяващи публични функ
ции, включително организациите, 
предоставящи обществени услуги. От 
задължението за достъпност на съ
държанието на интернет страниците 
и мобилните приложения са изклю
чени интернет страниците и мобил
ните приложения на: обществените 
радио или телевизионни оператори 
и доставчици на медийни услуги и 
лицата, предоставящи обществена ус
луга за телевизионно и радиоразпръс
кване; публичноправни организации 
– юридически лица с нестопанска 
цел, ако не предоставят услуги, кои
то са предназначени да задоволяват 
потребностите на хора с увреждания 
или са предназначени за тях и не са 
от съществено значение за общест
веността; училища, детски градини 
или ясли, за съдържанието, което не 
е свързано с предоставяни електрон
ни административни услуги. Законът 
не се прилага и по отношение на съ
държанието на интернет страници и 
мобилни приложения, излъчвано в 
реално време медийно съдържание с 
определено времетраене; онлайн кар
ти и картографски услуги, ако основ
ната информация е предоставена по 
достъпен цифров начин за картите, 

предназначени за навигационно из
ползване; съдържание – собственост 
на трето лице, което не е финанси
рано или разработено от съответния 
орган или организация, нито се на
мира под контрола є; репродукция 
на обекти от сбирки на културното 
наследство, когато достъпността не 
може да се осигури от съображения 
за опазването на съответния обект 
или автентичността на репродукци
ята или поради липсата на автома
тизирани икономически ефикасни 
решения за лесното извличане на 
текст от ръкописи или други обекти 
от сбирки на културното наследство 
и неговото преобразуване в достъпно 
съдържание. Регламентиран е редът 
за разглеждане на спорове и сигна
ли за нарушаване на изискванията за 
достъпност на съдържанието на ин
тернет страница или мобилно прило
жение на съответния орган или ор
ганизация. Лицата по чл. 1, ал. 1 и 2 
следва да посочват в декларацията за 
достъпност по чл. 58в, ал. 4 процеду
рата и сроковете, в които разглеждат 
сигнали на граждани и организации 
за нарушения на изискванията за 
достъпност на съдържанието на ин
тернет страница или мобилно при
ложение на съответния орган или 
организация. Подателят на сигнала 
може да подаде жалба до председате
ля на Държавна агенция „Електрон
но управление“, ако лицето по чл. 1, 
ал.  1 или 2 не отговори на сигнала 
в срока, посочен в декларацията за 
достъпност, съответно не предприеме 
мерките за отстраняване на наруше
нието на достъпността, посочени в 
отговора на сигнала. За предотвра
тяване и преустановяване на наруше
нията по този закон и нормативните 
актове по прилагането му, както и за 
отстраняване на вредните последици 
от тях, председателят на Държавна
та агенция „Електронно управление“ 
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или оправомощените по чл. 59 лица 
дават задължителни предписания на 
административните органи и опре
делят срок за изпълнението им. За 
неизпълнението на предписанията в 
срок могат да се приложат принуди
телни административни мерки спи
ране въвеждането в експлоатация на 
комуникационни и информационни 
системи, съоръжения и технически 
средства, съответно – спиране на екс
плоатацията. Прецизирани са адми
нистративнонаказателните разпоред
би, като при определянето размера 
на санкциите се осигурява тяхната 
ефективност, пропорционалност и 
възпиращ ефект и е регламентирано 
налагането на санкции при неизпъл
нение на задълженията за осигурява
не на достъпност. За да се осигури 
изпълнение на задължението за док
ладване до Европейската комисия, 
министърът на транспорта, информа
ционните технологии и съобщенията 
изготвя доклад за наблюдението за 
спазване на изискванията за достъп
ност по чл.  58в, ал.  1. Докладът се 
публикува на интернет страниците 
на Министерството на транспорта, 
информационните технологии и съ
общенията и на Държавна агенция 
„Електронно управление“. 

Закон за изменение и допълнение на  
Закона за отговорността на държава-
та и общините за вреди

Вносител: Министерски съвет
Комисия: Комисия по правни въпро

си 
Приет на: 21 ноември 2019 г.; 
 обн., ДВ, бр. 94 от 2019 г. 

Акценти: 
Държавата и общините отговарят 

и за вредите, причинени на граждани 

и юридически лица – от действието 
на отменени като незаконосъобразни 
или обявени за нищожни подзаконо
ви нормативни актове. Съдилищата 
разглеждат исковете по реда на Ад
министративнопроцесуалния кодекс, 
когато вредите от нарушението на 
правото на Европейския са настъпи
ли от: 

– незаконосъобразни актове, дейст
вия или бездействия на държавни 
или общински органи и длъжностни 
лица при или по повод изпълнение 
на административна дейност; 

– действието на отменени като 
незаконосъобразни или обявени за 
нищожни подзаконови нормативни 
актове; 

– правосъдната дейност на адми
нистративните съдилища и Върхов
ния административен съд. 

Извън посочените хипотези раз
глеждането на иска се осъществява 
по реда на Гражданския процесуален 
кодекс.

Когато искът е предявен пред съд 
за вреди, причинени при или по по
вод административна дейност срещу 
няколко ответници, той се разглежда 
по реда на Административнопроцесу
алния кодекс, ако страна по делото 
е административен съд, Върховният 
административен съд или юридиче
ско лице. Ако искът е предявен едно
временно срещу няколко ответници, 
те отговарят солидарно.

Когато искът е предявен пред съд, 
който е ответник по иска, съдът из
праща делото на найблизкия родово 
компетентен административен, ра
йонен или окръжен съд. Делата се 
разглеждат като последна инстанция 
от съответния Върховен касационен 
съд или от Върховен администрати
вен съд. 

Съдът осъжда ищеца да заплати 
на ответника възнаграждение за един 
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адвокат, ако е имал такъв, съраз
мерно с отхвърлената част от иска, 
а в полза на юридическите лица се 
присъжда възнаграждение, ако те са 
били защитавани от юрисконсулт, 
чийто размер не може да надхвърля 
максималния размер за съответния 
вид дело, определен по реда на чл. 37 
от Закона за правната помощ.

Новият ред се прилага за предяве
ните след влизането в сила на насто
ящите промени искови молби. Не
приключилите до влизането в сила 
на закона производства се довърш
ват от съдилищата, пред които са ви
сящи, включително при последвало 
въззивно и касационно обжалване.

Със Заключителните разпоредби 
се направиха промени в няколко за
кона – Административнопроцесуал
ния кодекс, Закона за управление на 
средствата от Европейските структур
ни и инвестиционни фондове, Закона 
за административните нарушения и 
наказания, Кодекса за социално оси
гуряване, Закона за дейността на ко
лективните инвестиционни схеми и 
на други предприятия за колективно 
инвестиране, Закона за държавната 
собственост, Закона за общинската 
собственост, Закона за пазарите на 
финансови инструменти, Закона за 
прилагане на мерките срещу пазар
ните злоупотреби с финансови ин
струменти и Закона за публичното 
предлагане на ценни книжа. 

Закон за изменение и допълнение на 
Закона за корпоративното подоходно 
облагане 

Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по бюджет и фи

нанси (водеща); Комисия 
по икономическа поли
тика и туризъм; Комисия 
по регионална политика, 

благоустройство и местно 
самоуправление 

Приет на: 21 ноември, 2019 г.; 
 обн., ДВ, бр. 96 от 2019 г. 

Законът за изменение и допълне
ние на Закона за корпоративното по
доходно облагане (ЗИД на ЗКПО) е 
приет във връзка с необходимостта 
от пълно въвеждане в национално
то данъчно законодателство на Ди
ректива (ЕС) 2016/1164 на Съвета 
от 12 юли 2016 г. за установяване на 
правила срещу практиките за избяг
ване на данъци, които пряко засягат 
функционирането на вътрешния па
зар, наричана понататък „Директи
ва (ЕС) 2016/1164“, и на Директива 
(ЕС) 2017/952 на Съвета от 29 май 
2017  г. за изменение на Директива 
(ЕС) 2016/1164 по отношение на не
съответствията при хибридни обра
зувания и инструменти, включващи 
трети държави, наричана понататък 
„Директива (ЕС) 2017/952“.

С разпоредбите на Директива 
(ЕС) 2016/1164 и на Директива (ЕС) 
2017/952 се въвеждат на ниво Евро
пейски съюз (ЕС) правила за данъч
но третиране, насочени срещу прак
тиките за избягване на данъци, които 
пряко засягат функционирането на 
вътрешния пазар. С директивите се 
въвеждат и основните мерки по пла
на на Г20 и Организацията за иконо
мическо сътрудничество и развитие 
(ОИСР) за борба със свиването на 
данъчната основа и прехвърлянето 
на печалби (BEPS). С приемането 
на ЗИД на ЗКПО Република Бълга
рия изпълнява ангажиментите си за 
въвеждане на законодателството на 
ЕС и за изпълнение на международ
но приети стандарти и препоръки на 
ОИСР във връзка с предотвратяване 
на свиването на данъчната основа и 
прехвърлянето на печалби. Със за
кона се въвеждат данъчни правила 
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в съответствие с тези, установени с 
Директива (ЕС) 2016/1164 и с Дирек
тива (ЕС) 2017/952, ограничаващи 
възможностите за агресивно данъчно 
планиране и избягване от облагане, 
както следва:

Данъчното правило за облагане 
при напускане е разписано в чл. 5 на 
Директива (ЕС) 2016/1164. Съгласно 
разпоредбата на чл. 11, параграф 5 на 
Директивата държавите членки след
ва да приемат и публикуват законо
вите разпоредби, въвеждащи прави
лото за облагане при напускане, в 
срок до 31 декември 2019 г., като те 
ще започнат да се прилагат от 1 яну
ари 2020  г. В тази връзка със ЗИД 
на ЗКПО се въвеждат нови прави
ла за данъчно облагане в случаите 
на трансфер на активи от Република 
България към друга част на същото 
предприятие извън страната. 

Разпоредбите на Директива (ЕС) 
2017/952 по отношение на несъответ
ствията при хибридни образувания и 
инструменти, както и за изменение 
на чл. 9 от Директива (ЕС) 2016/1164 
следва да бъдат въведени в нацио
налното законодателство до 31 де
кември 2019  г., а в частта на обър
натите хибридни несъответствия – до 
31 декември 2021  г., предвид което 
със ЗИД на ЗКПО се въвежда спе
цифична данъчна регулация за неут
рализиране на случаите на хибридни 
несъответствия и на несъответствия 
с данъчно задължено лице, което е 
местно лице за данъчни цели на по
вече от една юрисдикция.

Със ЗИД на ЗКПО се въвеждат и 
промени, свързани с прецизиране на 
разпоредбите на закона и улесняване 
на практическото му прилагане.

В Преходните и заключителните 
разпоредби на закона са предложе
ни промени в Закона за данъците 
върху доходите на физическите лица, 
Закона за местните данъци и такси, 

Закона за данък върху добавената 
стойност, Закона за Национална
та агенция за приходите, Закона за 
акцизите и данъчните складове и в 
Закона за счетоводството, които са, 
както следва:

С промените в Закона за данъци
те върху доходите на физическите 
лица се намалява административна
та тежест и улеснява ползването на 
данъчни облекчения за лица с нама
лена работоспособност, за деца с ув
реждания и за лични вноски за оси
гурителен стаж при пенсиониране, с 
което да отпадне задължението към 
годишната данъчна декларация да се 
прилагат копие на валидно решение 
на ТЕЛК/НЕЛК и копия от доку
менти, удостоверяващи направените 
вноски по реда на чл.  9а от КСО. 
Националната агенция за приходите 
(НАП) разполага с достъп до Регис
тър „Единна информационна система 
на медицинската експертиза“, поради 
което прилагането на копие от реше
нието на ТЕЛК/НЕЛК не е необходи
мо. Не е необходимо да се прилагат 
и копия от документи за направените 
вноски по реда на чл. 9а от КСО, тъй 
като те се внасят в НАП. Променени 
са и дефинициите за „ликвидационен 
дял“ и „данъчен кредит“, така че да 
се синхронизират и уеднаквят със съ
щите понятия в ЗКПО.

Част от промените в Закона за 
местните данъци и такси са свърза
ни с облекчаване на административ
ната тежест. Също така, във връзка 
със започване на реалното функцио
ниране на Единната система за ту
ристическа информация се въвежда 
промяна в начина на определяне на 
туристическия данък за календарния 
месец, като се предлага това да ста
ва въз основа на данните за броя на 
предоставените нощувки през кален
дарния месец, съдържащи се в Един
ната система за туристическа инфор
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мация. Други изменения в закона са 
свързани с деклариране на обстоя
телства и други промени, свързани с 
прилагането на закона и възникнали
те в практиката проблеми.

Въведените в Закона за данък вър
ху добавената стойност (ЗДДС) са 
свързани с въвеждане на разпоред
бите на Директива (ЕС) 2018/1910 на 
Съвета от 4 декември 2018 година за 
изменение на Директива 2006/112/
ЕО по отношение на хармонизиране
то и опростяването на някои правила 
от системата на данъка върху добаве
ната стойност за данъчно облагане на 
търговията между държавите членки 
(ОВ, L 311/3 от 7 декември 2018 г.). 
Въвежда се „режим складиране на 
стоки до поискване“, с който се цели 
облекчаване и опростяване на дейст
ващите правила за вътреобщ ностна 
търговия на стоки между лица от 
различни държави – членки на ЕС, 
в случаите, когато прехвърлянето на 
разпореждането със стоката като соб
ственик се случва след пристигането 
им в друга държава членка в един 
покъсен момент. 

Въвежда се също така и правило, 
въз основа на което при верига от 
последователни доставки на стока, 
предмет на единединствен вътре
общностен транспорт между две дър
жави членки, извършен от или за 
сметка на междинен доставчик във 
веригата, да се определя транспортът 
към коя от доставките се отнася за 
целите на прилагане на освобожда
ването (облагане с нулева ставка за 
ДДС), предвидено за вътреобщност
ните доставки. Предложено е общо 
правило, съгласно което транспортът 
да се отнася само към доставката на 
стоки, извършена към междинния 
оператор от неговия доставчик, като 
това е необходимо, за да се избегнат 
различни подходи сред държавите 
членки, което води до двойно данъч

но облагане или до необлагане на 
някои от доставките във веригата, и 
за да се гарантира правната сигур
ност за данъчно задължените лица. 
Предвид че останалите доставки във 
веригата, различни от освободената 
вътреобщностна доставка, ще под
лежат на облагане (с различна от 
нулева ставка за ДДС) в държавата 
членка на изпращане на стоките или 
в държавата членка на пристигането 
им е възможно за някои от достав
чиците на тези доставки да възник
не задължение за идентифициране за 
целите на ДДС в държавата членка, 
в която е мястото на изпълнение на 
съответната доставка.

Въвежда се изискване за наличие 
на валиден идентификационен номер 
по ДДС на получателя на стоките в 
държава членка, различна от тази, 
в която започва изпращането или 
транспортът на стоките, като мате
риалноправно условие за прилагане 
на освобождаване (нулева ставка за 
ДДС) при извършване на вътреобщ
ностна доставка. Въвежда се и изис
кване за доказване на извършения 
превоз от територията на страната до 
друга държава членка при осъществя
ването на вътреобщностна доставка 
на стоки да се прилага презумпцията, 
предвидена в чл. 45а от Регламент за 
изпълнение (EС) 2018/1912 на Съвета 
от 4 декември 2018 година за измене
ние на Регламент за изпълнение (ЕС) 
№ 282/2011 по отношение на някои 
освобождавания при вътреобщност
ни сделки. Когато стоките са изпра
тени или превозени от територията 
на страната до друга държава членка 
от доставчика или от трето лице за 
негова сметка, ще се приема, че този 
превоз е реално осъществен, когато 
доставчикът разполага с наймалко 
две от посочените в регламента не
противоречащи си доказателства за 
извършения превоз. Съответно ако 
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стоките са изпратени или превозени 
от територията на страната до друга 
държава членка от получателя или 
от трето лице за негова сметка, ще 
се приема, че този превоз е реално 
осъществен, когато доставчикът раз
полага с наймалко две от посочени
те в регламента непротиворечащи си 
доказателства за извършения превоз 
и с писмена декларация от получате
ля. Чрез прилагане на презумпцията 
се цели поголяма правна сигурност 
за данъчно задължените лица, като 
доказателствената тежест за оборва
нето є се прехвърля на данъчните 
органи.

В съответствие с предвиденото в 
чл. 15, параграф 2, буква „в“ от Ди
ректива 2006/112/ЕO право на избор 
за държавите членки се предлага да 
се дефинира като доставка на стока 
прехвърлянето на акции или дяло
ве, еквивалентни на акции в друже
ства, които дават на притежателя им 
юридически или фактически права 
на собственост върху нов недвижим 
имот или част от него, с изключе
ние на случаите, когато страна по 
сделката са лица по чл. 34, ал. 2 от 
Закона за счетоводството. Предви
дени са изключения за финансовите 
институции, които се ангажират на 
търговски принцип в такива сделки, 
които на практика са с финансови 
инструменти и придобиването на не
движим имот, като косвен ефект от 
сделката с финансовия инструмент 
не е целеният от тях резултат, който 
е извличане на печалба или доход
ност от придобиването и държането 
или търговията с дадения финансов 
инструмент. В резултат на промяната 
сделката, включително договарянето, 
свързана с такива дружествени дяло
ве, ще бъде облагаема с данък. Това 
правило няма да се отнася за права 
или ценни книжа по чл. 6, ал. 2, т. 5, 
освен ако са допуснати до търговия 

на регулиран пазар, както и за ценни 
книжа, установяващи право на соб
ственост върху стоки или услуги из
вън посочените в този член.

Част от въведените промени в за
кона са свързани с привеждане на 
ЗДДС в съответствие с решения на 
Съда на ЕС. С оглед на съобразя
ване с практиката на Съда на ЕС 
(СЕС), постановена в Решение по 
дело С326/11 и в Решение по дело 
С308/16, се предлага разширяване 
обхвата на понятието за „нови сгра
ди“. Предвид разширяването на поня
тието за „нова сграда“ са допълнени 
разпоредбите на ЗДДС, регламен
тиращи извършването на корекции 
на ползван данъчен кредит за из
вършено „надстрояване“, „допълва
що застрояване“, „реконструкция“, 
„основно обновяване“ и/или „преу
стройство“, съгласно които корекции 
на ползвания, съответно на неползва
ния, данъчен кредит за новата сграда 
ще се извършват в 20годишен срок 
считано от годината на ползване, съ
ответно на неползване на данъчния 
кредит. 

Друга част от промените в ЗДДС 
са свързани с регистриране и отчита
не на продажби при неприсъствени
те плащания с дебитна или кредитна 
карта, намаляване на разходите за 
данъчната администрация и на ад
министративната тежест за гражда
ните и бизнеса, прецизиране на раз
поредби и редакционни промени във 
връзка с възникнали затруднения при 
практическото прилагане на закона. 

В Закона за акцизите и данъчни
те складове се въвеждат промени, 
свързани с намаляване на админи
стративната тежест, опростяване и 
привеждане на услугите за бизнеса в 
съответствие със Закона за ограни
чаване на административното регу
лиране и административния контрол 
върху стопанската дейност, както и 
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намаляване на административната 
тежест за икономическите оператори 
чрез предоставяне на възможност за 
лицата да посочват индивидуализира
щите данни на съответния документ, 
въз основа на които да се установи 
информацията по служебен път чрез 
справка в средата за междурегистров 
обмен. Въвеждат се и промени с 
оглед прецизиране на разпоредби и 
редакционни промени във връзка с 
възникнали затруднения при практи
ческото прилагане на закона.

Във връзка с прецизирането на 
разпоредби и редакционни проме
ни с оглед възникнали затруднения 
при практическото прилагане са въ
ведени изменения и допълнения и в 
Закона за Националната агенция за 
приходите, Закона за счетоводството, 
Данъчноосигурителния процесуален 
кодекс, Закона за безмитната търго
вия и в Закона за кредитните инсти
туции. 

Закон за марките и географските 
означения 

Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по икономиче

ска политика и туризъм 
(водеща); Комисия по 
европейските въпроси и 
контрол на европейски
те фондове; Комисия по 
правни въпроси; Комисия 
по земеделието и храните; 
Комисия по бюджет и 
финанси 

Приет на: 28 ноември 2019 г.; 
 обн., ДВ, бр. 98 от 2019 г. 

Изработването на нов Закон за 
марките и географските означения 
(ЗМГО) е във връзка с изпълнение 
на ангажиментите на Република Бъл
гария като държава – членка на Ев

ропейския съюз (ЕС), да транспони
ра в националното законодателство 
разпоредбите на Директива (ЕС) 
2015/2436 на Европейския парламент 
и на Съвета от 16 декември 2015  г. 
за сближаване на законодателствата 
на държавите членки относно марки
те, наричана понататък „Директива 
(ЕС) 2015/2436“.

Законът цели и привеждане на 
законодателството в съответствие 
с изискванията на Регламент (ЕС) 
№ 1151/2012 на Европейския парла
мент и на Съвета относно схемите за 
качество на селскостопанските про
дукти и храни, наричан понататък 
„Регламент (ЕС) № 1151/2012“, както 
и да отстрани допуснатите несъответ
ствия, констатирани с получено на  
28 януари 2019 г. мотивирано стано
вище по Процедура за нарушение  
№  2017/4062 по описа на Европей
ската комисия (ЕК). През януари 
2018 г. е получено официално уведо
мително писмо № С (2018) 364 final, 
в което се посочва, че България не 
е изпълнила задължението си по Ре
гламент (ЕС) №  115/2012. Изтъква 
се, че българските органи трябва не 
само да прекратят националната ре
гистрация на географски означения, 
но и да пояснят по подходящ начин, 
че законът е изчерпал действието си 
по отношение на притежателите на 
регистрирани по национален ред гео
графски означения, които вече няма 
да се ползват от никаква закрила на 
национално равнище, независимо от 
това дали са регистрирани преди или 
след присъединяването на България 
към Европейския съюз. За отстраня
ване на нарушението е изготвен За
кон за изменение и допълнение на 
Закона за марките и географските 
означения, който е приет от Народ
ното събрание на Република Бълга
рия и е обнародван в бр. 61 на „Дър
жавен вестник” от 2018  г. Тъй като 
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приетите законодателни изменения 
не са удовлетворили ЕК, на 28 яну
ари 2019  г. е получено мотивирано 
становище по Процедура по наруше
ние № 2017/4062, в правната оценка 
на което е посочено, че българското 
законодателство е несъвместимо с 
правото на ЕС, доколкото то предос
тавя възможност за национална за
крила на географски означения, по
падащи в обхвата на Регламент (ЕС) 
№ 1151/2012. Същевременно законът 
не съдържа преходни разпоредби от
носно текущи (към датата на влиза
нето в сила на закона) съдебни или 
административни производства, как
то и по отношение на образувани 
нови съдебни или административни 
производства във връзка с наруше
ния на права върху регистрирани 
географски означения, осъществени 
считано от датата на влизането в 
сила на закона. 

Законът цели привеждане на 
действащата в страната правна за
крила на марките и географските оз
начения в съответствие с изисквани
ята на европейското законодателство 
и увеличаване на правната сигурност. 
Като цяло законът води до усъвър
шенстване на правната уредба чрез 
преодоляване на съществуващите 
нормативни празноти и въвеждането 
на процедури, които в цялост регла
ментират разглеждането на опозиции 
и на жалби по опозиции. Чрез закона 
се преодоляват проблемите, свърза
ни с недобросъвестните действия при 
подаване на заявка за регистрация на 
марка, оптимизиране на процесите, 
съкращаване на сроковете, улеснява
не на кореспонденцията със заявите
лите.

За постигането на очертаните цели 
законът съдържа две основни групи 
предложения. Първата е свързана с 
транспониране на разпоредбите на 
Директива (ЕС) 2015/2436 и постига

не на съответствие с изискванията на 
посочените регламенти, които пред
ставляват изменение по същество на 
досега съществуващите правни нор
ми, както и въвеждането на нови 
спрямо националната система прави
ла за правна закрила. Втората група 
включва предложения за изменение 
и допълнение, произтичащи от прак
тиката по прилагане на ЗМГО и Ре
гламент (ЕО) 207/2009 на Съвета от  
26 февруари 2009  г. относно марка
та на Общността, кодифициран като 
Регламент (ЕС) 2017/1001 на Евро
пейския парламент и на Съвета от 
14 юни 2017  г. относно марката на 
Европейския съюз.

Разпоредбите от закона, предло
жени във връзка с транспониране 
на разпоредбите на Директива (ЕС) 
2015/2436, са свързани на първо мяс
то с промяна на определението за 
марка. Преодолява се досега същест
вуващото ограничение за придобива
не на правна закрила за знаци, които 
притежават отличителна способност, 
но не могат да покрият изискването 
за графично представяне. Допълват 
се и се изменят абсолютните и отно
сителните основания за отказ. Пре
цизирани са и досега действащите 
текстове, касаещи марки, ползващи 
се с известност, с цел разширяване 
обхвата на закрила не само в случай 
на идентичност, но и на сходство. 

Уточнения са внесени и във връз
ка със задължението за използване 
на марката, като ясно е регламенти
ран моментът, от който започва да 
тече срокът за него, както и усло
вията, на които трябва да отговаря 
изпълнението на това задължение. 
Конкретизират се и случаите на ре
ално използване, както и обхватът на 
закрила. Промени от досега действа
щата правна уредба има и в разпоред
бите, касаещи защитата на правата 
върху марки и географски означе
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ния, като се включват нови състави 
на нарушения, които са относими 
както за административнонаказател
ната, така и за гражданско правната 
защита. Предвижда се право на иск 
да имат значително поголям кръг 
лица, разширени са и възможностите 
за защита на ответника в образувано 
гражданско производство. Изменят 
се и разпоредбите относно мерките 
за граничен контрол.

По отношение на колективните и 
сертификатните марки разпоредбите 
са допълнени в частта относно въз
можността за регистрация като ко
лективна марка на знаци, указващи 
географския произход на стоки, пра
вилата за използване на колективна 
марка, както и определението за сер
тификатна марка. 

Законът предвижда прекратяване 
на направените по реда на отмене
ния ЗМГО регистрации на географ
ски означения за земеделски проду
кти и храни, които попадат в обхвата 
на Регламент (ЕС) 1151/2012  г., за 
спиртни напитки, които попадат в об
хвата на Регламент (ЕО) № 110/2008, 
за вина, които попадат в обхвата на 
Регламент (ЕС) №  1308/2013, и за 
ароматизирани лозаровинарски про
дукти, които попадат в обхвата на 
Регламент (ЕС) №  251/2014. Регис
трацията на такива продукти и храни 
ще се извършва единствено по реда, 
предвиден в съответните регламенти.

В допълнение се предвижда всич
ки производства по подадени в Па
тентното ведомство заявки за регис
трация на географски означения за 
продукти, попадащи в обхвата на 
посочените регламенти, или заявки 
за вписване на ползватели на таки
ва географски означения, по които 
до влизането в сила на закона няма 
влязло в сила решение, да бъдат пре
кратени. Прекратяват се и производ
ствата за нарушения на права върху 

регистрирани географски означения 
за земеделски продукти и храни, кои
то попадат в обхвата на Регламент 
(ЕС) № 1151/2012, извършени до вли
зането в сила на този закон. Новият 
ЗМГО се прилага и за исканията за 
отмяна и заличаване на регистрация 
на марки и географски означения, по 
които няма влязло в сила решение 
до влизането му в сила.

При следване на принципа за ефи
касно и бързо административно про
изводство, въведен като изискване с 
Директива (ЕС) 2015/2436, подробно 
и ясно са регламентирани процеду
рите за достъп до досие на обектите, 
като за улеснение на потребителите 
е увеличен кръгът на лицата, които 
ще имат достъп. Измененията в про
цедурите по регистрация на марки и 
географски означения, опозиция, об
жалване на решенията по опозиции, 
заличаване и отменяне също целят 
прилагане на цитираните принципи. 
Въведено е съкращаване на сроко
вете, а с цел предвидимост на зако
новата уредба, са включени правила, 
указващи ясно случаите, налагащи 
спиране на производствата по заяв
ки, опозиции и спорове. 

В изпълнение на една от основ
ните функции на административния 
орган в производството по заявява
не и регистрация на марка – защита 
на обществения интерес, е засилено 
служебното начало при проверката 
на заявките по абсолютните забра
ни за регистрация чрез възможност
та за възобновяване на експертиза
та по същество на отделните етапи, 
предшестващи крайното решение за 
регистрация. Променят се и се до
пълват правилата, касаещи съдебния 
контрол. 

Регламентира се и производство
то, което се развива пред Патентно
то ведомство във връзка с между
народните регистрации на марки и 
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географски означения. Тук основната 
промяна обхваща експертизата на 
международни регистрации на марки 
с посочване на Република България, 
където за повече яснота поподробно 
са указани правилата за тяхното раз
глеждане след преминаването им в 
национална фаза. 

Новият ЗМГО изменя досегашния 
модел на заплащане на държавните 
такси, съгласно който плащането се 
извършва на всеки един от етапите 
на процеса по регистрация, като го 
заменя с едно единствено заплащане 
за обединена услуга, наречена „Такса 
за заявяване и експертиза“, дължима 
в началото на процедурата. Въвеж
дането на единна такса ще доприне
се и за хармонизиране в поголяма 
степен на системата на национална 
закрила на марката в България със 
системата на закрила на марката 
на ЕС. Процедурата по регистрация 
на марка, включваща плащането на 
една обединена такса, е възприета 
както от самата Служба на ЕС за 
интелектуална собственост, така и от 
редица страни – членки на ЕС, като 
Великобритания, Словакия, Швеция, 
Финландия, Австрия, Испания, Че
хия, Португалия, Унгария, Германия, 
Дания, както и от Службата за инте
лектуална собственост на Бенелюкс.

Сближаването на правилата в це
лия ЕС и подобрената трансгранич
на правна закрила на търговските 
марки и географските означения в 
дългосрочен план ще насърчи иконо
мическия растеж, свързан с поефек
тивното разпределение на ресурсите 
от бизнеса, и ще доведе до засилване 
на конкурентоспособността на пред
приятията. Очаква се промените да 
доведат до значително намаляване 
на разходите на предприятията за 
ползването на външна експертиза и 
консултантска помощ. Това означава 
създаване на условия за спестяване 

на ресурси, което би било особено 
благоприятно за малките и средни
те предприятия, които обикновено 
не разполагат с нужните финансови 
средства за правна помощ и консул
тации. 

В Преходните и заключителни
те разпоредби на ЗМГО са въведе
ни промени в Закона за патентите 
и регистрацията на полезни модели, 
Закона за промишления дизайн, За
кона за закрила на новите сортове 
растения и породи животни, Закона 
за топологията на интегралните схе
ми, Закона за авторското право и 
сродните му права, Гражданския про
цесуален кодекс и в Закона за тран
слитерацията.  

Закон за държавния бюджет на Ре-
публика България за 2020 г.  

Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по бюджет и фи

нанси (водеща) и всички 
останали комисии в На
родното събрание 

Приет на: 5 декември 2019 г.; 
 обн., ДВ, бр. 100 от 2019 г. 

Основните показатели по Кон
солидираната фискална програма 
(КФП) за 2020 г. са:

1. размерът на приходите, помо
щите и даренията по КФП за 2020 г. 
е 46 826,5 млн. лв., или 36,9 % от 
БВП;

2. размерът на разходите и вноска
та в бюджета на ЕС е 46 826,5 млн. 
лв., или 36,9% от БВП, като вноската 
на Република България в Общия бю
джет на ЕС за 2020 г. е 1 397,4 млн. 
лв., или 1,1% от БВП;

3. предвидено е балансирано бю
джетно салдо по КФП за 2020 г., като 
балансиран бюджет ще се осъщест
ви на ниво на преразпределение на 
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публичните разходи, значително по
ниско от максимално допустимото 
ниво на разходите по КФП от 40 на 
сто от БВП съгласно Закона за пуб
личните финанси.

Разходните политики и приорите
тите на бюджет 2020 са: 

1. образование – реализирането на 
мерките, насочени към повишаване 
качеството на учителската професия 
и преодоляване недостига от педа
гогически специалисти; до 2021  г. е 
предвидено постигане заложената в 
Управленската програма цел за уд
вояване на средствата за педагогиче
ските специалисти спрямо нивото от 
2017 г.;

2. здравеопазване – реализирането 
на мерки по оптимизиране на струк
турата на разходите за различните 
видове медицински дейности, лекар
ствени продукти и медицински изде
лия на базата на договаряните обеми 
и стойности; изграждането на Нацио
нална здравна информационна систе
ма посредством използване на нови 
технологии в областта на електрон
ното здравеопазване; за гарантиране 
финансовата стабилност и предвиди
мост в здравноосигурителната систе
ма, разходите по бюджета на НЗОК 
през 2020  г. нарастват с 394,2 млн. 
лв., от тях за здравноосигурителни 
плащания (вкл. резерва) – 349,7 млн. 
лв., за здравни дейности извън обхва
та на задължителното здравно оси
гуряване, финансирани от държавния 
бюджет – 40,4 млн. лв.;

3. отбрана – осигурени са средства 
за поддържане и развитие на нацио
налните отбранителни способности и 
способностите, свързани с колектив
ната отбрана, в т.ч. средства за из
пълнение на приетите от Народното 
събрание инвестиционни проекти; 
относителният дял на капиталовите 

разходи към общите разходи за от
брана е над 20процентния критерий 
на НАТО и е спазено изискването за 
достигане на разходите за отбрана до 
определения процент от БВП в съ
ответствие с Националния план за 
повишаване на разходите за отбрана 
на 2 на сто от БВП на Република 
България до 2024 г.;

4. политика по доходите – увели
чение на размера на минималната 
работна заплата от 1 януари 2020  г. 
на 610 лв. и увеличение с 10% на 
средствата за заплати и възнагражде
ния на персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения, включи
телно и на средствата за осигурител
ни вноски, което ще има отражение 
върху заплащането на заетите в бю
джетния сектор; 

5. осигурителна политика – увели
чаване на минималния осигурителен 
доход за самоосигуряващите се лица 
за 2020  г. в размер на 610 лв. и на 
минималния осигурителен доход за 
регистрираните земеделски стопани 
и тютюнопроизводители от 400 лв. 
на 610 лв. за 2020  г.; запазване на 
максималния осигурителен доход за 
всички осигурени лица на 3000 лв.; 
запазване равнищата на минимални
те осигурителни доходи по основните 
икономически дейности и квалифи
кационни групи професии от 2019 г., 
като се извършва корекция само по 
отношение на позициите, които са 
под размера на минималната работ
на заплата за 2020  г.; запазване на 
максималния размер на получавани
те една или повече пенсии на 1200 
лв. (40% от размера на максималния 
осигурителен доход за съответната 
година).

С бюджет 2020 са предвидени про
мени в механизмите за разпределе
ние на целевата субсидия за капи
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талови разходи и на трансфера за 
зимно поддържане и снегопочиства
не на общинските пътища; при раз
пределението на целевата субсидия за 
капиталови разходи и на трансфера 
за зимно поддържане и снегопочист
ване на общинските пътища е пре
махнат изравнителният компонент, 
който осигурява достигнатия размер 
на целевата субсидия за капитало
ви разходи и на трансфера за зимно 
поддържане и снегопочистване през 
предходната година с цел постига
не на обективно съответствие между 
средствата и натуралните показатели 
за всяка конкретна община; основни
те бюджетни взаимоотношения меж
ду общините и централния бюджет за 
2020 г. са в общ размер 4 202,5 млн. 
лв. Предвиденото увеличение спрямо 
2019 г. е с 456,8 млн. лв., от тях за: 
общата субсидия за делегираните от 
държавата дейности – с 418,8 млн. 
лв., изравнителната субсидия – с 13,0 
млн. лв., трансферите за зимно под
държане и снегопочистване – с 5,0 
млн. лв., целевата субсидия за капи
талови разходи – с 20,0 млн. лв.

Със Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2020  г. е 
утвърдена обща годишна квота за 
предоставяне на ваучери за храна по 
чл. 209, ал. 7 от Закона за корпора
тивното подоходно облагане в раз
мер на 320 млн. лв. Регламентиран 
е и общият размер на сумата, подле
жаща за възстановяване на земедел
ските стопани от акциза за газьола 
съгласно чл. 47б от Закона за подпо
магане на земеделските производите
ли, който e 84 млн. лв. Минималният 
размер на основната заплата за най
ниската длъжност, предвидена за зае
мане от държавен служител по чл. 68 
от Закона за държавния служител, е 
в размер на 610 лв. от 1 януари 2020 г. 

Базата за определяне размера на ос
новното месечно възнаграждение за 
найниската длъжност на лицата по 
чл.  212, ал.  3 от Закона за отбрана
та и въоръжените сили на Република 
България, по чл. 177, ал. 2 и чл. 180, 
ал.  2 от Закона за Министерството 
на вътрешните работи, по чл.  22 от 
Закона за изпълнение на наказани
ята и задържането под стража, по 
чл. 71, ал. 2 и чл. 73, ал. 2 от Закона 
за Държавна агенция „Национална 
сигурност“, по чл. 64, ал. 3 от Закона 
за Националната служба за охрана и 
по чл. 64, ал. 2 от Закона за Държав
на агенция „Разузнаване“ е 380 лв. 
от 1 януари 2020 г. Определеният за 
2020 г. средномесечен доход по Зако
на за семейни помощи за деца е 450 
лв. по чл. 4, 400 лв. по чл. 4а, ал. 2, т. 
1 и от 400,01 лв. до 500 лв. включи
телно по чл. 4а, ал. 2, т. 2. Размерът 
на месечните помощи за отглеждане 
на дете по чл. 7, ал. 1 от Закона за 
семейни помощи за деца за 2020  г. 
е, както следва: за семейство с едно 
дете – 40 лв.; за семейство с две деца 
– 90 лв.; за семейство с три деца – 135 
лв.; за семейство с четири деца – 145 
лв., като за всяко следващо дете в 
семейството помощта за семейство
то расте с 20 лв. Месечната помощ 
за отглеждане на близнаци по чл. 7, 
ал. 6 от Закона за семейни помощи 
за деца за 2020 г. е 75 лв. Месечната 
помощ за отглеждане на дете с оп
ределени 90 и над 90 на сто вид и 
степен на увреждане или степен на 
трайно намалена работоспособност 
по чл. 8д, ал. 1 от Закона за семейни 
помощи за деца за 2020 г. е 930 лв., а 
по чл. 8д, ал. 2 е 490 лв. Размерът на 
месечната помощ за дете без право 
на наследствена пенсия от починал 
родител по чл. 8е, ал. 1 от Закона за 
семейни помощи за деца за 2020 г. е 
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115 лв. Размерът на обезщетенията 
по чл.  230, ал.  1 и чл.  231, ал.  1 от 
Закона за отбраната и въоръжени
те сили на Република България за 
2020 г. е 340 лв. Максималният раз
мер на присъдената издръжка, която 
се изплаща от държавата по чл. 152, 
ал. 1 от Семейния кодекс, за 2020 г. е 
80 лв. Размерът на държавната суб
сидия за един получен действителен 
глас по чл. 26, ал. 1 от Закона за по
литическите партии за 2020 г. е 8 лв. 
Минималният размер на фискалния 
резерв към 31 декември 2020  г. е в 
размер 4,5 млрд. лв. Максималният 
размер на държавния дълг към края 
на 2020 г. не може да надвишава 23,1 
млрд. лв., като максималният размер 
на новия държавен дълг, който може 
да бъде поет по реда на Закона за 
държавния дълг, е 2,2 млрд. лв. 

Закон за изменение и допълнение на 
Гражданския процесуален кодекс 

Вносители: н.п. Данаил Кирилов и 
група народни представи
тели

Комисии: Комисия по правни въпро
си (водеща); Комисия по 
икономическа политика 
и туризъм; Комисия по 
европейските въпроси и 
контрол на европейските 
фондове

Приет на: 11 декември 2019 г.; 
 обн., ДВ, бр. 100 от 2019 г. 

С приетите промени се осигурява 
подобра защита на потребителя, ко
гато е страна в гражданския процес, 
в следните насоки: 

 – Съдът служебно следи за нали
чието на неравноправни клаузи в до
говор, сключен с потребител, като се 
осигурява възможност на страните 

в процеса да изразят становище по 
тези въпроси (чл. 7, ал. 3);

 – Образуваните дела по повод по
требителски спорове се разглеждат 
от съда като граждански по реда на 
общия исков процес с всички после
дици от това, а не като търговски 
дела (чл. 113);

 – Когато вземането произтича от 
договор, сключен с потребител, към 
заявлението, с което се иска издава
нето на заповед за изпълнение, се 
прилагат договорът, ако е в писмена 
форма, заедно с всички негови при
ложения и изменения, както и при
ложимите общи условия, ако има та
кива (чл. 410, ал. 3);

 – В заповедта по чл.  410 ще се 
съдържа предупреждение към длъж
ника, че ако възражението по нея е 
неоснователно, е възможно той да 
понесе разноски в повисок размер 
от посочения в заповедта (чл.  412, 
т. 9);

 – Заявление за издаване на запо
вед за изпълнение срещу потребител 
вече няма да се подава до районния 
съд по постоянния му адрес, а по не
говия настоящ адрес, като при липса 
на настоящ адрес – по постоянния. 
Ако съдът прецени, че делото не му е 
подсъдно, той го изпраща незабавно 
на надлежния съд (чл. 411, ал. 1);

 – В производството по искане за 
издаване на заповед за изпълнение 
съдът отказва нейното издаване, ако 
искането се основава на неравно
правна клауза, сключена с потреби
тел или е налице обоснована вероят
ност за това (чл. 411, ал. 2, т. 3);

 – Указанието към длъжника да 
предяви иск след възражението си, 
когато се приема, че е уведомен за 
заповедта след изтичането на срока 
за получаването ѝ от канцеларията 
на съда или общината, ще се дава 
при условие, че „връчителят е събрал 
данни, че длъжникът не живее на ад
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реса, след справка от управителя на 
етажната собственост, от кмета на 
съответното населено място или по 
друг начин и е удостоверил това с по
сочване на източника на тези данни 
в съобщението“ (чл. 415, ал. 1, т.  2);

 – От двуседмични на едномесечни 
се удължават следните срокове:
	за писмено възражение срещу 

издадената заповед за изпълнение 
или срещу част от нея (чл. 414, ал. 2);
	за изпълнение от страна на 

длъжника след издаването на запове
дта (чл. 412, т. 8);
	за обжалване на разпореждане

то за незабавно изпълнение (чл. 419, 
ал. 1).

 – В чл.  417, уреждащ издаването 
на заповед за изпълнение въз основа 
на документ, в защита на потребите
ля се добавя изискване – когато запо
ведта е въз основа на извлечение от 
счетоводните книги на банка (т.  2), 
към него да се представя докумен
тът, от който произтича вземането на 
банката, заедно с всички негови при
ложения, включително приложимите 
общи условия. Когато ценната кни
га обезпечава вземане, произтичащо 
от договор, сключен с потребител, 
към заявлението се прилага догово
рът, ако е в писмена форма, заедно 
с всички негови приложения, вклю
чително приложимите общи условия 
(т. 10);

 – В чл. 420, ал. 1 е предвидена въз
можност обезпечението, което внася 
длъжникът – потребител, за да спре 
принудителното изпълнение – да е 
до една трета от вземането. Отпад
на изискването искането за спиране 
на изпълнението да е направено в 
срока за възражение и може да бъде 
направено във всеки един покъсен 
момент; 

 – Съгласно чл. 420, ал. 2 съдът, по
становил незабавното изпълнение, 
може да го спре и без да е необходи

мо обезпечението, когато е направе
но искане за спиране, подкрепено с 
писмени доказателства, че вземането 
не се дължи, основава се на неравно
правна клауза в договор, сключен с 
потребител или неправилно е изчис
лен размерът на вземането по дого
вор, сключен с потребител;

 – Отмени се възможността за така 
наречените „доброволни продажби 
на имот при частен съдебен изпъл
нител“ (чл. 501а, ал. 4) – съдебен из
пълнител можеше да проведе елек
тронен публичен търг за недвижим 
имот по писмено искане на неговия 
собственик и без да е представен из
пълнителен лист.  

Закон за ратифициране на Между-
народен договор (LOA) BU-B-UCB, 
„Материали, доставка на оборудване, 
софтуерни актуализации, услуги и 
обучение за поддръжка на комплекто-
мобилна производствена линия за ме-
тални конструкции (Material, Supply 
Equipment, Software Updates, Services 
and Training to Support the Ultimate 
Building Machine)“

Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по отбрана (во

деща); Комисия по бю
джет и финанси

Приет на: 13 декември 2019 г.; 
 обн., ДВ, бр. 100 от 2019 г. 

Този договор, наречен „Писмо за 
предлагане и приемане на офертата“ 
(Letter of Offer and Acceptance – LOA), 
е изготвен съобразно изискванията 
на американското законодателство 
за военни продажби по Програмата 
Foreign Military Sales (FMS), която 
строго регламентира възможности
те за придобиване на американско 
военно оборудване и техника. Той 
представлява оферта с условия за 
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доставка от страна на американско
то правителство, която се представя 
под писана от тяхна страна.

Системата на САЩ за предоста
вяне на американски отбранител
ни продукти, услуги и обучение за 
партньорски държави е в основата 
си договорен процес със специфи
ката, че гарант по изпълнението на 
договора от американска страна се 
явява американското правителство, 
като за всеки отбранителен продукт 
се сключва отделен договор.

Поради съдържащите се в догово
рите финансови задължения за бъл
гарската държава и въвеждането като 
приложимо право на американското 
законодателство той следва да бъде 
ратифициран със закон на основание 
чл. 85, ал. 1, т. 4 и 7 от Конституцията 
на Република България. 

Закон за изменение и допълнение на 
Закона за дейността на колективните 
инвестиционни схеми и на други пред-
приятия за колективно инвестиране 

Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по икономическа 

политика и туризъм (воде
ща); Комисия по бюджет 
и финанси; Комисия по 
европейските въпроси и 
контрол на европейските 
фондове 

Приет на: 18 декември 2019 г.;  
 обн. ДВ, бр. 102 от 2019 г.

Със Закона за изменение и до
пълнение на Закона за дейността на 
колективните инвестиционни схеми 
и на други предприятия за колектив
но инвестиране се въвеждат мерки в 
националното законодателство, чрез 
които се осигуряват условия за прила
гането на Регламент (ЕС) 2017/1131 
на Европейския парламент и на Съ

вета от 14 юни 2017 година относно 
фондовете на паричния пазар и се от
страняват пропуски при въвеждането 
на Директива 2009/65/ЕО на Евро
пейския парламент и на Съвета от 13 
юли 2009 година относно координи
рането на законовите, подзаконовите 
и административните разпоредби от
носно предприятията за колективно 
инвестиране в прехвърлими ценни 
книжа и Директива 2011/61/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 8 юни 2011 година относно лица
та, управляващи алтернативни инвес
тиционни фондове и за изменение на 
директиви 2003/41/ЕО и 2009/65/ЕО 
и на регламенти (ЕО) № 1060/2009 и 
(ЕС) № 1095/2010. 

С цел защита на инвеститорите се 
въвежда изискване за извършване на 
стрес тестове от страна на фондовете 
на паричния пазар, както и докумен
тите, необходими за организиране и 
управление на фондове на паричния 
пазар, да бъдат съобразени с изис
кванията на регламента, а управля
ващите дружества, както и лицата, 
управляващи алтернативни инвести
ционни фондове, които управляват 
фондове на паричния пазар да при
лагат изискванията на регламента.

Въвежда се изискване проспектът 
на колективната инвестиционна схе
ма, която има различни класове дя
лове, да съдържа описание на харак
теристиките, които са специфични 
за всеки клас, с ясно посочване на 
разликите между отделните класове. 

Ограничава се възможността уп
равляващо дружество, действащо за 
сметка на всички управлявани от 
него колективни инвестиционни схе
ми или други предприятия за колек
тивно инвестиране, да придобива ак
ции с право на глас, които биха му 
позволили да упражнява значително 
влияние върху управлението на еми
тент или публично дружество.
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Прецизират се разпоредбите, свър
зани с капиталовата адекватност и 
ликвидността на управляващите дру
жества, като се въвежда диференци
ран подход по отношение на норма
тивните изисквания. 

Регламентира се осигуряването и 
прилагането на адекватни и ефектив
ни вътрешни канали и процедури за 
подаване на сигнали от служителите 
на инвестиционно дружество и депо
зитаря, за действителни или възмож
ни нарушения на закона или акто
вете по прилагането му. Уеднаквяват 
се изискванията към управлението и 
представителството на управляващо
то дружество с тези при инвестицион
ните посредници, доколкото няма ос
нование за пооблекчено третиране 
на лицата, управляващи колективни 
инвестиции. Изрично е регламенти
рано, че управляващото дружество се 
управлява и представлява наймалко 
от две лица. Въвеждат се изисквания 
за професионален опит на членовете 
на управителния и контролния орган 
на управляващото дружество, като 
същите са разширени и уеднаквени с 
тези при инвестиционните посредни
ци, доколкото дейностите и услугите 
им са съотносими.

Със закона се правят изменения 
в тарифата, определена в приложе
нието към чл. 27, ал. 1 от Закона за 
Комисията за финансов надзор във 
връзка с конкретизиране и диферен
циране на таксите за общ финансов 
надзор, които се дължат от лицата, 
управляващи алтернативни инвести
ционни фондове. 

Създава се възможност за лицата, 
които освобождават за потребление 
течни горива по смисъла на Закона 
за акцизите и данъчните складове, в 
случай че не извършват смесване на 
горивата при освобождаването им за 
потребление, да предоставят за осво
бодената партида вече съставената 

декларация за съответствие с изис
кванията за качество.

Oператорите на големи горивни 
инсталации на твърдо гориво и/или 
биомаса и операторите на средни го
ривни инсталации на твърдо гориво 
и/или твърда биомаса, с обща номи
нална входяща топлинна мощност 
равна или поголяма от 20 MW са 
длъжни да използват система за ви
деонаблюдение и контрол на всички 
точки на подаване на горива към 
котелния цех, на местата на непо
средственото подаване на гориво в 
котлите към всяка инсталация, как
то и общото място за съхранение на 
горивото.

Със Закона за изменение и допъл
нение на Закона за чистотата на ат
мосферния въздух се създава възмож
ност при констатиране от страна на 
контролните органи, че разпростра
няваното гориво на бензиностанция 
отговаря на изискванията на Закона 
за чистотата на атмосферния въздух, 
но не отговаря на изискванията на 
чл. 47 от Закона за енергията от въз
обновяеми източници, същото да не 
се изтегля от пазара, ако крайният 
разпространител предприеме дейст
вия за привеждането му в съответ
ствие, като смеси наличните коли
чества горива на бензиностанцията 
с партида гориво, позволяващо при
веждането му в съответствие с изис
кванията на чл. 47 от Закона за енер
гията от възобновяеми източници.

Със закона се определя подълъг 
срок за оправомощаване от Бъл
гарския институт по метрология на 
лица за проверка на ефективността 
на улавяне на бензиновите пари на 
бензиностанциите; регламентира се 
начинът и изискванията за оправо
мощаване, както и издаването на от
каз за това; намалява се администра
тивната тежест чрез осигуряване по 
служебен път на документ за калиб
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риране на еталони и средства за из
мерване, свързани с процедурата по 
оправомощаване на лица, в случаите 
когато свидетелството за калибрира
не е издадено от Българския инсти
тут по метрология.

В Допълнителните разпоредби 
се изменя дефиницията на термина 
„унищожаване“ във връзка с необхо
димостта от ясното разграничаване 
по отношение прилагането му към 
твърди горива и при Регламент (ЕО) 
№ 1005/2009 на Европейския парла
мент и на Съвета от 16 септември 
2009  г. относно вещества, които на
рушават озоновия слой и Регламент 
(ЕС) №  517/2014 на Европейския 
парламент и на Съвета от 16 април 
2014 г. за флуорсъдържащите парни
кови газове и за отмяна на Регла
мент (ЕО) № 842/2006.

Със Заключителните разпоредби 
е направено изменение на Закона за 
управление на отпадъците, като се 
въвежда изискването лицата, опера
тори на съоръжения и инсталации за 
третиране и/или депониране на би
тови отпадъци, да използват система 
за видеонаблюдение и контрол върху 
всички точки от имота, инсталацията 
и/или съоръжението, които предос
тавят визуална информация относно 
прилагане условията на издаденото 
комплексно разрешително за инста
лацията и/или съоръжението, както 
и одобрения технологичен проект. 

Закон за изменение и допълнение на 
Данъчно-осигурителния процесуален 
кодекс 

Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по бюджет и фи

нанси (водеща); Комисия 
за наблюдение на приход
ните агенции и борба със 
сивата икономика и кон

трабандата; Комисия по 
европейските въпроси и 
контрол на европейските 
фондове 

Приет на: 18 декември 2019 г.; 
 обн., ДВ, бр. 102 от 2019 г.  

Със Закона за изменение и до
пълнение на Данъчноосигурителния 
процесуален кодекс (ДОПК) се въ
веждат изискванията на Директива 
(ЕС) 2018/822 на Съвета от 25 май 
2018  г. за изменение на Директива 
2011/16/ЕС по отношение на задъл
жителния автоматичен обмен на ин
формация в областта на данъчното 
облагане, свързана с подлежащите 
на оповестяване трансгранични до
говорености (OB, L 139/1 от 5 юни 
2018 г.). Изискванията на Директива 
(ЕС) 2018/822 и приетите във връз
ка с нея разпоредби на закона ще се 
прилагат от 1 юли 2020 г. 

В глава шестнадесета на ДОПК 
„Особени производства“ се създава 
нов раздел VІІ „Особени правила за 
автоматичния обмен на информация 
за трансгранични данъчни схеми“, 
който урежда реда за осъществяване 
на административното сътрудничест
во между държавите при обмена на 
информацията. Автоматичният об
мен на информация се прилага по 
отношение на данъците, включител
но местните данъци, установявани от 
държавите – членки на Европейския 
съюз. Целта на новите разпоред
би е противодействие на укриване
то на данъци и агресивното данъчно 
планиране, както и подобряване на 
правилата за данъчна прозрачност. 
С приетите допълнения в ДОПК се 
определя обхватът на подлежаща
та на предоставяне информация за 
трансгранични данъчни схеми, задъл
жените лица, както и предвидените 
санкции при неизпълнение на задъл
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жение за предоставяне на информа
ция. 

Информация за трансгранични 
данъчни схеми се предоставя на из
пълнителния директор на Национал
ната агенция за приходите (НАП) от 
консултант или данъчно задължено 
лице. По реда на автоматичния об
мен на информация между държави
те членки изпълнителният директор 
на НАП в качеството си на компе
тентен орган по смисъла на ДОПК 
ще получава информация за данъчни 
схеми, разработени или прилагани в 
други държави, които биха могли да 
се отразят върху данъчните приходи 
в Република България. 

За целите на новите правила в 
чл. 143я1 и 143я2 е дадена дефиниция 
кое лице е консултант, съответно 
данъчно задължено лице. Посочен 
е реда по който следва да предос
тавя информация за трансгранични 
данъчни схеми, както и хипотезите, 
при които лицата се освобождават 
от задължението да предоставят ин
формация. Законът регламентира и 
какви данни трябва да съдържа ин
формацията, която се предоставя на 
компетентния орган. За данъчно за
дължените лица възниква задълже
ние да посочват в годишната данъч
на декларация по чл.  92 от ЗКПО, 
съответно по чл. 50 от ЗДДФЛ дали 
прилагат трансгранична данъчна схе
ма и нейния уникален номер.

Приети са и административнона
казателни разпоредби за неизпълне
ние на задължението за предоставя
не на информация за трансгранични 
данъчни схеми. Предвидените глоби, 
съответно имуществени санкции, са 
в значителен размер, който при пов
торно нарушение се удвоява пред
вид изискването на Директива (ЕС) 
2018/822 санкциите да бъдат ефектив
ни, пропорционални и възпиращи. 

В Допълнителните разпоредби се 
обясняват изразите „свързано пред
приятие“, „данъчна схема с типизира
но съдържание“, „правила за облек
чени режими“, „трудни за оценяване 
нематериални блага“ и „данъчно пре
димство“, които се използват в при
етите нови разпоредби. 

С Преходните и заключителните 
разпоредби на закона се правят из
менения и допълнения в други зако
ни – Закона за митниците, Закона за 
местните данъци и такси, Закона за 
корпоративното подоходно облагане 
и Закона за данък върху добавената 
стойност.  

Закон за бюджета на Националната 
здравноосигурителна каса за 2020 г. 

Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по бюджет и фи

нанси (водеща); Комисия 
по здравеопазването

Приет на: 3 декември 2019 г.; 
 обн., ДВ, бр. 99 от 2019 г. 

Със закона е приет бюджета на 
Националната здравноосигурителна 
каса (НЗОК) за 2018 г., като с него се 
постига гарантиране на пакета здрав
ноосигурителни дейности в обхвата 
на задължителното здравно осигуря
ване, като спрямо закона за 2017  г. 
през 2018 г. за Националната здравно
осигурителна каса са осигурени 407,2 
млн. лв. допълнителни средства. Ос
новната цел на закона е да осигури 
достъпна, качествена и своевременна 
медицинска помощ на здравноосигу
рените лица и равнопоставен достъп 
на лечебните заведения, отговарящи 
на условията за сключване на дого
вори с НЗОК, до възможността да 
предоставят медицински и дентални 
дейности професионално и на високо 
ниво. 
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В ЗБНЗОК за 2018 г. са предвидени 
следните параметри на самостоятел
ния бюджет на НЗОК – 3  859  978,0 
хил. лв. приходи и трансфери. Здрав
ноосигурителните приходи са в раз
мер на 3  818  478,0 хил. лв., от кои
то 2  556  292,0  хил.  лв. са приходи 
от здравноосигурителни вноски и 
1  262  186,0  хил.  лв. са трансфери за 
здравно осигуряване. Разчетените 
средства са на основата на размер 
на здравноосигурителна вноска 8 на 
сто. Съотношението на заплащане от 
страна на работодателя и здравно
осигуреното лице за 2018  г. е 60:40. 
В разчетите за приходите са отразе
ни ефектът от увеличаване на мини
малната работна заплата от 1 януари 
2018 г. от 460 лв. на 510 лв. и ефек
тът върху размера на трансферите за 
здравно осигуряване от увеличаване 
на частта от осигурителния доход, 
върху който държавата внася здрав
ни вноски за лицата, осигурявани за 
сметка на държавния бюджет от 55 
на сто от 2016 г. и 5 на сто годишно 
от всяка следваща година до дости
гане на минималния осигурителен 
доход за самоосигуряващите се лица 
по реда на чл. 40, ал. 4а от Закона за 
здравното осигуряване (ЗЗО). 

През 2018  г. са предвидени като 
трансфер от Министерството на здра
веопазването общо 24  000,0  хил.  лв., 
които са за финансиране на разхо
дите за лекарствени продукти – вак
сини и дейности по прилагането 
им за здравните дейности по чл. 82, 
ал. 2, т. 3 от Закона за здравето (ЗЗ); 
за дейности за здравнонеосигурени 
лица, включващи: комплексно дис
пансерно (амбулаторно) наблюдение 
при пациенти с кожновенерически 
и психиатрични заболявания; интен
зивно лечение; дейности по чл.  82, 
ал. 1, т. 2 от ЗЗ и за сумите по чл. 37, 
ал. 6 от ЗЗО. 

1. Общо разходите и трансфери
те, приети със Закона за бюджета 
на НЗОК за 2018 г., са в размер на  
3 859 978,0 хил. лв. 

Общо разходите, приети със Зако
на за бюджета на НЗОК за 2018 г., са 
в размер на 3 855 395,0 хил. лв., или 
с 406 633,0 хил. лв. повече спрямо За
кона за бюджета на НЗОК за 2017 г. 
По видове разходи увеличението е 
разпределено, както следва:

1.1. Текущи разходи – Общо теку
щите разходи на НЗОК за 2018 г. са 
в размер на 3 735 840,7 хил. лв., или 
увеличение с 634 460,3 хил. лв. спря
мо закона за бюджета на НЗОК за 
2017 г.

1.1.1. Разходи за персонал са в 
размер на 37  640,0 хил. лв. В зало
жените разходи за 2018 г. е отразено 
увеличението на минималната работ
на заплата за страната и необходи
мото увеличение на осигурителните 
вноски на база увеличения размер 
на осигурителните вноски за 2018  г. 
с един процентен пункт. Числеността 
на персонала на НЗОК е 2261 щат
ни бройки и се запазва на нивото от 
2016 г. 

1.1.2. Издръжка на административ
ните дейности – Разходите за издръж
ка на административните дейности 
на НЗОК са в размер на 12 140,0 хил. 
лв. Предвидените средства за 2018 г. 
са увеличени спрямо ЗБНЗОК за 
2017  г. с 1 000,0 хил. лв. за реализи
ране на проекти и договори за: нови 
проекти във връзка с оптимизиране 
инфраструктурата за управление на 
базите данни на НЗОК; информа
ционната сигурност в системата на 
НЗОК; сървърната инфраструктура; 
поддръжка на софтуерни продукти; 
система за управление на сигурност
та на информацията.

1.1.3. Здравноосигурителни пла
щания – Средствата за здравнооси
гурителни плащания за 2018  г. са в 
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размер на 3 662 060,7 хил. лв., или са 
увеличени с 630 060,2 хил. лв. спря
мо закона за бюджета на НЗОК за 
2017 г. 

Очакваните резултати, които се 
планира да се постигнат през 2018 г. 
в рамките на заложените в закона 
средства за здравноосигурителни пла
щания, са: обезпечаване ефективното 
функциониране на системата на за
дължителното здравно осигуряване; 
осигуряване на здравноосигурените 
лица (ЗОЛ) на достъпна, качествена 
и своевременна медицинска помощ; 
сключване на договорите по чл.  59, 
ал. 1 от ЗЗО между НЗОК и изпъл
нителите на медицинска помощ по 
смисъла на чл. 58 от ЗЗО; равнопо
ставен достъп на лечебните заведе
ния до системата на задължителното 
здравно осигуряване при спазване из
искванията на закона.

В съответствие с разпоредбите 
на Закона за здравното осигуряване 
НЗОК планира и договаря закупува
нето в полза на здравноосигурени
те лица на медицинската помощ в 
обхвата на задължителното здравно 
осигуряване в рамките на обемите, 
договорени в Националния рамков 
договор (НРД) или в решението на 
Надзорния съвет на НЗОК, и в съот
ветствие с параметрите на разходите 
по бюджета на НЗОК, определени в 
ЗБНЗОК. 

Законът е съобразен с норматив
ната уредба, очертаваща приори
тетите и политиките в сферата на 
здравеопазването и задължителното 
здравно осигуряване. По отделните 
направления на здравноосигурител
ните плащания предвидените в зако
на средства осигуряват:

А. В областта на първичната из
вънболнична медицинска помощ

1. Със средствата е предвидено да 
се обезпечи и гарантира заплащане
то на здравни дейности за първична 

извънболнична медицинска помощ 
по пакета по чл.  2, ал.  1 от ЗЗО и 
гарантиране оказването на първична 
медицинска помощ за всички здрав
ноосигурени лица, направили избор 
на личен лекар, при запазване на 
увеличението в цените за капитация 
от 1 април 2017 г., договорено в На
ционалния рамков договор (НРД) за 
2017 г.

2. Гарантиране на обема дейности 
по програма „Детско здравеопазва
не“, а именно: ежемесечни профи
лактични прегледи за децата от 0 до 
1годишна възраст (или 14 прегледа 
годишно на едно дете в тази възрас
това група); за децата от 1 до 2го
дишна възраст – 4 прегледа годишно; 
за децата от 2 до 7годишна възраст 
– 2 прегледа годишно; за децата от 
7 до 18годишна възраст – 1 преглед 
годишно и извършване на имуниза
циите на всяко дете от 0 до 18го
дишна възраст съгласно календара 
за задължителните имунизации и ре
имунизации.

3. За осигуряване изпълнението на 
диспансерното наблюдение съгласно 
пакета по чл. 2, ал. 1 от ЗЗО са пред
видени 4,4 млн. диспансерни пре
гледи, като се запазват увеличените 
цени от 1 април 2017  г., договорено 
в НРД за 2017 г. и диференцираното 
заплащане за извършените прегледи. 

4. Запазване на достигнатите през 
предходната 2017  г. обеми по оста
налите видове дейности, заплащани 
на изпълнителите на първична меди
цинска помощ при увеличените цени 
на дейностите от 1 април 2017 г., до
говорено в НРД за 2017  г., включи
телно 2,5  млн. дейности по профи
лактично наблюдение и имунизации 
на здравноосигурени лица над 18го
дишна възраст съгласно пакета по 
чл. 2, ал. 1 от ЗЗО. 

Б. В областта на специализираната 
извънболнична медицинска помощ – 
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Разчетен общ брой от около 18 млн. 
специализирани дейности специали
зирана извънболнична медицинска 
помощ съгласно пакета по чл.  2, 
ал. 1 от ЗЗО. В средствата за специа
лизираната извънболнична медицин
ска помощ (СИМП) се предвижда 
осигуряване извършването на про
филактични акушерогинекологич
ни прегледи за жени, навършващи 
30годишна възраст в календарната 
година, с цел профилактика на зло
качествено новообразование на ший
ката на матката и за ежегоден пре
глед за навършилите възрастта през 
предходната година съгласно зало
жения алгоритъм в Наредба № 8 от 
2016 г. за профилактичните прегледи 
и диспансеризацията.

В. В областта на медикодиагнос
тичната дейност – Прогнозиран общ 
брой от около 21 млн. броя меди
кодиагностични изследвания за оси
гуряване на диагностичния процес и 
диспансерното наблюдение съгласно 
пакета по чл. 2, ал. 1 от ЗЗО. Гаран
тира се извършването на цитонамаз
ка за жени, навършващи 30годишна 
възраст в календарната година, с цел 
профилактика на злокачествено но
вообразование на шийката на матка
та съгласно заложения алгоритъм в 
Наредба № 8 от 2016 г за профилак
тичните прегледи и диспансеризаци
ята.

Г. В областта на болничната ме
дицинска помощ – С планираните 
средства с приетия закон е разчетено 
осигуряване годишно на общ брой 
от около 2 млн. броя хоспитализации 
по клинични пътеки и 1,3 млн. кли
нични и амбулаторни процедури съ
гласно пакета по чл. 2, ал. 1 от ЗЗО. 
Прогнозира се през 2018 г. да се про
дължи усъвършенстването на меха
низмите за контрол върху разходите 
в лечебните заведения за болнична 
медицинска помощ, както и работа

та за оптимизиране ефективността 
и усъвършенстване на механизмите 
за разпределение и управление на 
средствата за здравноосигурителни 
плащания за болнична медицинска 
помощ. 

С §  11 се въвежда забрана за 
сключване на договори с нови дого
ворни партньори през 2018  г., както 
и разширяване на дейността на съ
ществуващите спрямо действащите 
им договори с НЗОК. Изключва се 
възможността през 2018 г. НЗОК да 
сключва договори, различни от на
стоящите, в т.ч. няма да заплаща за 
нови клинични пътеки, клинични 
процедури и амбулаторни процеду
ри, с изключение на случаите, когато 
тези клинични пътеки не са изпълня
ване на територията на съответната 
РЗОК. 

Д. В областта на денталната по
мощ – Предвидено е осигуряване 
на 6,5 млн. броя дентални дейности 
което е с 2,6 повече от предходната 
година. 

Е. В областта на лекарствените 
продукти, медицински изделия и дие
тични храни – През 2018 г. НЗОК ще 
гарантира заплащането на лекарстве
ни продукти за домашно лечение на 
282 заболявания и за лечение в усло
вията на болничната медицинска по
мощ на 585 онкологични и хематоло
гични заболявания, като списъкът на 
лекарствените продукти, заплащани 
напълно или частично от НЗОК, за 
тези заболявания включва лекарстве
ни продукти – 1700 броя, заплащани 
напълно или частично от НЗОК за 
домашно лечение и 450 броя, при
лагани в болничната медицинска по
мощ.

Ж. В областта на медицинска
та помощ, оказана в съответствие с 
правилата за координация на систе
мите за социална сигурност – В съ
ответствие с разпоредбите на съотно
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симото европейско законодателство 
за координация на системите за со
циална сигурност осигурените в една 
държава – членка на Европейския 
съюз, лица следва при престой или 
пребиваване на територията на друга 
държава членка да получат същите 
обезщетения в натура (медицинска 
помощ от публичния здравноосигу
рителен пакет), както осигурените 
граждани на държавата по престой 
или пребиваване, и по реда, опре
делен в местното национално зако
нодателство – принцип на равното 
третиране. По аналогичен начин са 
уредени и правата на граждани, оси
гурени в държави извън Европейския 
съюз, с които Република България 
има сключени, обнародвани и влез
ли в сила международни договори за 
социално осигуряване, включващи в 
обхвата си здравно осигуряване. 

1.1.4 Плащания от трансфери и 
целеви субсидии от Министерството 
на здравеопазването – През 2018  г. 
се предвижда Министерството на 
здравеопазването ежемесечно да 
предоставя трансфер към бюджета 
на НЗОК, в общ годишен размер от 
24 000,0 хил. лв., определен съгласно 
достигнатите нива през предходната 
година, за финансиране на разходите 
за:

1.1.4.1. Лекарствени продукти – 
ваксини и дейности по прилагане
то им по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Зако
на за здравето – за изпълнение на 
Национална програма за първична 
профилактика на рака на маточна
та шийка в Република България 2012 
– 2016  г., включително и за пери
ода на действие на програмата през  
2017 – 2020 г. Във връзка с това за
ложените средства са в размер на 
2 180,0 хил. лв. 

1.1.4.2. Дейности за здравнонеоси
гурени лица, включващи: комплексно 
диспансерно (амбулаторно) наблюде

ние при пациенти с кожновенериче
ски и психиатрични заболявания и 
интензивно лечение в болнични ус
ловия – за 2018 г. са заложени сред
ства в размер на 1 740,0 хил. лв. 

1.1.4.3. Дейности за здравнонеоси
гурени лица по чл. 82, ал. 1, т. 2 от За
кона за здравето (здравнонеосигуре
ни бременни и родилки) – за 2018 г. 
са заложени средства в размер на 
4 045,0 хил. лв.

1.1.4.4. Сумите по чл. 37, ал. 6 от 
ЗЗО (доплащане на разликата на 
намалените потребителски такси за 
пенсионери) – за 2017 г. са заложени 
средства в размер на 16 035,0 хил. лв. 

1.2. Придобиване на нефинансови 
активи – Средствата за придобиване 
на нефинансови активи са в размер 
на 5 000,0 хил. лв. и са предназначени 
за гарантиране на информационната 
обезпеченост и сигурност на данните 
и за подпомагане на аналитичната и 
контролната дейност на НЗОК.

1.3. Резерв, включително за не
предвидени и неотложни разходи – 
Със закона се предвижда изменение 
в определения в чл. 26, ал. 1, т. 1 от 
ЗЗО процент, определящ средствата, 
за резерв, включително за непредви
дени и неотложни разходи, формиран 
от събраните приходи от здравнооси
гурителни вноски и трансфери, за 
здравноосигурителни вноски от други 
бюджети, от десет на сто на три на 
сто. Това ще осигури предвидимост, 
прозрачност и прогнозируемост на 
здравноосигурителните плащания, 
поефективно разпределение на сред
ствата и контрол върху тяхното раз
ходване. Заложеният в закона резерв 
за 2018 г. е в размер на 114 554,3 хил. 
лв., което представлява три на сто от 
сумата на приходите от здравнооси
гурителни вноски и трансферите за 
здравно осигуряване. 

III. Предоставени трансфери на 
Националната агенция за приходите 
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по чл. 24, т. 6 от ЗЗО и към бюджет
ни организации, сключили договори 
за извършване на медицински услуги 
с Националната здравноосигурителна 
каса – Предоставените трансфери на 
НАП, предвидени в закона, са в раз
мер на 4 583 хил. лв. съгласно чл. 24, 
т. 6 от ЗЗО, представляващи такса за 
обслужване събирането на здравно
осигурителни вноски от НАП. 

Със ЗБНЗОК за 2018 г. се правят 
изменения и допълнения на Закона 
за здравното осигуряване, като ре
зервът се определя в размер на 3 на 
сто от събраните приходи от здрав

ноосигурителни вноски и трансфери
те за здравноосигурителни вноски от 
други бюджети, а не както на този 
етап – 10 на сто. С това се постига 
поголяма предвидимост за здравно
осигурителните плащания и прозрач
ност при разпределението на сред
ствата. Допълнително се прецизират 
функциите на Надзорния съвет и на 
управителя на НЗОК. Дава се право 
на НЗОК да придобива недвижими 
имоти за нуждите на НЗОК и при 
неговото реализиране в дългосрочен 
план ще се търсят финансово най
ефективните решения за НЗОК. 
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РЕШЕНИЯ

№ Решение Прието на Обнародвано в ДВ

 1 Решение за одобряване на Годишен 
доклад за младежта за 2018 г.

04.09.2019 г. ДВ, бр. 71/2019 г.

 2 Решение за прекратяване на пълномо
щията на народен представител

04.09.2019 г. ДВ, бр. 71/2019 г.

 3 Решение за приемане на Годишен док
лад за състоянието на националната 
сигурност през 2018 г.

12.09.2019 г. ДВ, бр. 73/2019 г.

 4 Решение по Доклада на Междуве
домствената комисия за експортен 
контрол и неразпространение на оръ
жията за масово унищожение към 
министъра на икономиката за 2018 г.

18.09.2019 г. ДВ, бр. 75/2019 г.

 5 Решение по Годишен доклад за дей
ността на Служба „Военна информа
ция“ за 2018 г.

19.09.2019 г.. ДВ, бр. 75/2019 г.

 6 Решение по Годишен доклад за дей
ността на Държавна агенция „Нацио
нална сигурност“ за 2018 г.

19.09.2019 г. ДВ, бр. 75/2019 г.

 7 Решение по Доклад за дейността на 
Държавна агенция „Разузнаване“ през 
2018 г.

19.09.2019 г. ДВ, бр. 75/2019 г.

 8 Решение по Годишен доклад на Дър
жавната комисия по сигурността на 
информацията относно цялостната 
дейност по състоянието на защитата 
на класифицираната информация в 
Република България през 2018 г.

19.09.2019 г. ДВ, бр. 75/2019 г.

 9 Решение за попълване състава на Ко
мисията по енергетика

20.09.2019 г. ДВ, бр. 76/2019 г.

10 Решение за промяна в състава и ръ
ководството на постоянната делегация 
на Народното събрание в Парламен
тарното измерение на Централноевро
пейската инициатива

20.09.2019 г. ДВ, бр. 76/2019 г.

11 Решение за промяна в състава и ръ
ководството на постоянната делегация 
на Народното събрание в Интерпарла
ментарната асамблея по православие

20.09.2019 г. ДВ, бр. 76/2019 г.
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12 Решение за промяна в състава на по
стоянната делегация на Народното съ
брание в Интерпарламентарния съюз

20.09.2019 г. ДВ, бр. 76/2019 г.

13 Решение за промяна в състава на Ко
мисията по културата и медиите

20.09.2019 г. ДВ, бр. 76/2019 г.

14 Решение за промяна в състава на 
постоянната делегация на Народното 
събрание в Парламентарната асамблея 
по франкофония

20.09.2019 г. ДВ, бр. 76/2019 г.

15 Решение за попълване състава на 
постоянната делегация на Народното 
събрание в Парламентарната Асам
блея на Процеса за сътрудничество в 
Югоизточна Европа

20.09.2019 г. ДВ, бр. 76/2019 г.

16 Решение за промяна в състава на Вре
менната анкетна комисия за изясня
ване на всички факти и обстоятелства 
около случая с източване на инфор
мация от електронната база данни на 
Националната агенция за приходите

20.09.2019 г. ДВ, бр. 76/2019 г.

17 Решение за попълване състава и ръ
ководството на Комисията по взаи
модействието с неправителствените 
организации и жалбите на гражданите

26.09.2019 г. ДВ, бр. 77/2019 г.

18 Решение за работата на Народното 
събрание през октомври 2019 г.

26.09.2019 г. ДВ, бр. 77/2019 г.

19 Решение за възлагане на Сметната 
палата да извърши одит за съответ
ствието при финансовото управление 
на Българското национално радио за 
периода от 1 януари 2017 г. до 30 сеп
тември 2019 г.

27.09.2019 г. ДВ, бр. 77/2019 г.

20 Решение за създаване на Временна 
комисия за проучване на фактите и 
обстоятелствата, свързани с прекъсва
не на излъчването на програма „Хо
ризонт“ на Българското национално 
радио, както и на твърденията за по
литически натиск върху ръководството 
и журналисти от Българското нацио
нално радио

27.09.2019 г. ДВ, бр. 77/2019 г.
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21 Решение за удължаване срока на 
действие на Временната анкетна ко
мисия за изясняване на всички факти 
и обстоятелства около случая с източ
ване на информация от електронната 
база данни на Националната агенция 
за приходите

30.10.2019 г. ДВ, бр. 86/2019 г.

22 Решение за прекратяване пълномо
щията на народен представител

30.10.2019 г. ДВ, бр. 86/2019 г.

23 Решение за прекратяване пълномо
щията на народен представител

30.10.2019 г. ДВ, бр. 86/2019 г.

24 Решение за работата на Народното 
събрание през октомври и ноември 
2019 г.

30.10.2019 г. ДВ, бр. 86/2019 г.

25 Решение за възлагане на Сметната 
палата да извърши одит за съответ
ствието на предоставената от Минис
терството на отбраната към НАТО 
информация, свързана с разходите за 
отбрана на България, съгласно класи
фикацията и изискванията на НАТО

30.10.2019 г. ДВ, бр. 86/2019 г.

26 Решение за приемане на процедурни 
правила за условията и реда за пред
лагане на кандидати, представяне и 
публично оповестяване на докумен
тите, изслушване на кандидатите и за 
избор на председател на Комисията за 
противодействие на корупцията и за 
отнемане на незаконно придобитото 
имущество

06.11.2019 г. ДВ, бр. 88/2019 г.

27 Решение за прекратяване пълномо
щията на народен представител

08.11.2019 г. ДВ, бр. 89/2019 г.

28 Решение за прекратяване пълномо
щията на народен представител

08.11.2019 г. ДВ, бр. 89/2019 г.

29 Решение за прекратяване пълномо
щията на народен представител

08.11.2019 г. ДВ, бр. 89/2019 г.

30 Решение за прекратяване пълномо
щията на народен представител

08.11.2019 г. ДВ, бр. 89/2019 г.

31 Решение за прекратяване пълномо
щията на народен представител

08.11.2019 г. ДВ, бр. 89/2019 г.
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32 Решение за удължаване срока на 
действие на Временната анкетна ко
мисия за проучване на всички дан
ни, факти и обстоятелства по повод 
изнесените в европейски и българ
ски медии твърдения за скандалната 
подкупна схема при придобиване на 
българско гражданство от чужди граж
дани

08.11.2019 г. ДВ, бр. 89/2019 г.

33 Решение за прекратяване пълномощи
ята на народен представител

08.11.2019 г. ДВ, бр. 89/2019 г.

34 Решение за прекратяване пълномощи
ята на народен представител

13.11.2019 г. ДВ, бр. 90/2019 г.

35 Решение за избиране на заместник
председател на Народното събрание

20.11.2019 г. ДВ, бр. 92/2019 г.

36 Решение за освобождаване на член 
на Комисията за защита на личните 
данни

20.11.2019 г. ДВ, бр. 92/2019 г.

37 Решение за промяна в състава и ръко
водството на Комисията по образова
нието и науката

21.11.2019 г. ДВ, бр. 93/2019 г.

38 Решение за попълване състава на 
Комисията по европейските въпроси и 
контрол на европейските фондове

21.11.2019 г. ДВ, бр. 93/2019 г.

39 Решение за попълване състава на Ко
мисията по икономическа политика и 
туризъм

21.11.2019 г. ДВ, бр. 93/2019 г.

40 Решение за попълване състава на Ко
мисията по земеделието и храните

21.11.2019 г. ДВ, бр. 93/2019 г.

41 Решение за промяна в състава на Ко
мисията по външна политика

21.11.2019 г. ДВ, бр. 93/2019 г.

42 Решение за попълване състава на Ко
мисията по транспорт, информацион
ни технологии и съобщения

21.11.2019 г. ДВ, бр. 93/2019 г.

43 Решение за попълване състава и ръко
водството на Комисията по вътрешна 
сигурност и обществен ред

21.11.2019 г. ДВ, бр. 93/2019 г.

44 Решение за попълване състава на Ко
мисията по вероизповеданията и пра
вата на човека

21.11.2019 г. ДВ, бр. 93/2019 г.
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45 Решение за промяна в състава и ръко
водството на Комисията по културата 
и медиите

21.11.2019 г. ДВ, бр. 93/2019 г.

46 Решение за попълване състава на Ко
мисията по здравеопазването

21.11.2019 г. ДВ, бр. 93/2019 г.

47 Решение за попълване състава на Ко
мисията по правни въпроси

21.11.2019 г. ДВ, бр. 93/2019 г.

48 Решение за промяна в състава на Ко
мисията по политиките за българите в 
чужбина

21.11.2019 г. ДВ, бр. 93/2019 г.

49 Решение за промяна в състава и ръ
ководството на Комисията по взаи
модействието с неправителствените 
организации и жалбите на гражданите

21.11.2019 г. ДВ, бр. 93/2019 г.

50 Решение за изменение на Решение 
на Народното събрание за възлагане 
на Сметната палата да извърши одит 
за съответствието на предоставената 
от Министерството на отбраната към 
НАТО информация, свързана с разхо
дите за отбрана на България, съгласно 
класификацията и изискванията на 
НАТО

21.11.2019 г. ДВ, бр. 93/2019 г.

51 Решение за промяна в състава на Ко
мисията по околната среда и водите

21.11.2019 г. ДВ, бр. 93/2019 г.

52 Решение за удължаване срока на 
действие на Временната комисия за 
проучване на фактите и обстоятелства
та, свързани с прекъсване на излъчва
нето на програма „Хоризонт“ на Бъл
гарското национално радио, както и 
на твърденията за политически натиск 
върху ръководството и журналисти от 
Българското национално радио

22.11.2019 г. ДВ, бр. 93/2019 г.

53 Решение за отпускане на държавни 
парични награди за особени заслуги 
към българската държава и нацията

22.11.2019 г. ДВ, бр. 93/2019 г.

54 Решение за персонални промени в 
Министерския съвет на Република 
България

03.12.2019 г. ДВ, бр. 96/2019 г.
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55 Решение във връзка с разискванията 
по питане от народния представител 
Антон Кутев към министъра на кул
турата Боил Банов относно политики
те на правителството за гарантиране 
свободата на словото в България

06.12.2019 г. ДВ, бр. 98/2019 г.

56 Решение за избиране на председател 
на Комисията за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незакон
но придобитото имущество

11.12.2019 г. ДВ, бр. 99/2019 г.

57 Решение за прекратяване пълномо
щията на народен представител

11.12.2019 г. ДВ, бр. 98/2019 г.

58 Решение за попълване състава и ръко
водството на Комисията по културата 
и медиите

12.12.2019 г. ДВ, бр. 99/2019 г.

59 Решение за приватизация на обособе
на част от имуществото на „Български 
морски квалификационен център“  
ЕАД, Варна

12.12.2019 г. ДВ, бр. 99/2019 г.

60 Решение за промяна в състава на Ко
мисията по взаимодействието с непра
вителствените организации и жалбите 
на гражданите

12.12.2019 г. ДВ, бр. 99/2019 г.

61 Решение за приемане на Процедур
ни правила за условията и реда за 
предлагане на кандидати за замест
никпредседател и двама членове на 
Комисията за регулиране на съобще
нията от квотата на Народното събра
ние, представяне и публично оповес
тяване на документите и изслушване 
на кандидатите в Комисията по транс
порт, информационни технологии и 
съобщения, както и процедурата за 
избор от Народното събрание

12.12.2019 г. ДВ, бр. 99/2019 г.

62 Решение за промяна в състава на Ко
мисията по културата и медиите

13.12.2019 г. ДВ, бр. 100/2019 г.

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

13.12.2019 г. ДВ, бр. 100/2019 г.



 65

64 Решение във връзка с разискванията 
по питане от народните представите
ли Корнелия Нинова, Манол Генов, 
Атанас Костадинов, Любомир Бонев, 
Милко Недялков, Васил Антонов, 
Иван Валентинов Иванов и Таско 
Ерменков към министъра на регио
налното развитие и благоустройството 
Петя Аврамова относно политиката 
на Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството за пре
дотвратяване на опасността от воден 
режим в някои населени места и 
необходимостта от инвестиции в ин
фраструктурата на ВиК сектора с цел 
подобряване на качеството на услу
гата, предлагана от потребителите, и 
финансовите инструменти, предвидени 
за това

13.12.2019 г. ДВ, бр. 100/2019 г.

65 Решение за изменение на Решение на 
Народното събрание от 19 септември 
2017 г. във връзка с разискванията по 
питането на народните представители 
Светла Бъчварова и Георги Гьоков 
към министъра на земеделието, храни
те и горите Румен Порожанов относно 
политиката на Министерството на зе
меделието, храните и горите за създа
ване на ред в поземлените отношения 
(ДВ, бр. 77 от 2017 г.), изменено с 
Решение на Народното събрание от 12 
октомври 2018 г. (ДВ, бр. 85 от 2018 г.) 
и Решение на Народното събрание 
от 27 февруари 2019 г. (ДВ, бр. 19 от 
2019 г.)

18.12.2019 г. ДВ, бр. 101/2019 г.

66 Решение за промяна в състава на Ко
мисията по труда, социалната и демо
графската политика

19.12.2019 г. ДВ, бр. 101/2019 г.

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

19.12.2019 г. ДВ, бр. 101/2019 г.
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68 Решение за попълване състава на Ко
мисията по взаимодействието с непра
вителствените организации и жалбите 
на гражданите

19.12.2019 г. ДВ, бр. 101/2019 г.

69 Решение за промяна в състава и ръко
водството на Комисията по бюджет и 
финанси

19.12.2019 г. ДВ, бр. 101/2019 г.

70 Решение за промяна в състава на Ко
мисията по културата и медиите

19.12.2019 г. ДВ, бр. 101/2019 г.

71 Решение за попълване състава на 
Временната комисия за проучване на 
фактите и обстоятелствата, свързани с 
прекъсване на излъчването на програ
ма „Хоризонт“ на Българското нацио
нално радио, както и на твърденията 
за политически натиск върху ръковод
ството и журналисти от Българското 
национално радио

19.12.2019 г. ДВ, бр. 101/2019 г.

72 Решение за промяна в състава на Ко
мисията по околната среда и водите

19.12.2019 г. ДВ, бр. 101/2019 г.

73 Решение за промяна в състава на Ко
мисията за наблюдение на приходните 
агенции и борба със сивата икономи
ка и контрабандата

19.12.2019 г. ДВ, бр. 101/2019 г.

74 Решение за промяна в състава и ръко
водството на Комисията по икономи
ческа политика и туризъм

19.12.2019 г. ДВ, бр. 101/2019 г.



Парламентарен 
контрол
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ФОРМИ БРОЙ

ВЪПРОСИ 336

ПИТАНИЯ 23

РАЗИСКВАНИЯ ПО 
ПИТАНЕ

2

ИЗСЛУШВАНИЯ 2

Парламентарният контрол за пе-
риода на Осмата сесия на Четириде-
сет и четвъртото народно събрание е 
провеждан в 13 пленарни заседания.

Използваното парламентарно вре-
ме за осъществяване на контролната  
функция на Народното събрание в 
Осмата сесия е 36 часа и 17 минути. 

В този период използваните фор-
ми на парламентарен контрол са: 
въпроси и питания, изслушвания и 
разисквания по питане.

СТАТИСТИКА 
ЗА ОСМА СЕСИЯ

1 септември 2019 г. – 22 декември 2019 г.1 септември 2019 г. – 22 декември 2019 г.

Общ брой Състояние

писмени 188
в несъответствие
с ПОДНС 4

устни 148 неотговорено 35
общо 336 отговорено 285

отпаднал 1
оттеглени 11

ВЪПРОСИ

Общ брой Състояние

писмени: 1 в несъответствие
с ПОДНС

1

устни: 22 в процес 
на обработка: 1

общо: 23 неотговорено 5

отговорено 15

оттеглено 1

ПИТАНИЯ

Нечленуващи в ПГ: 15

ПГ „БСП за България“: 280

ПГ „ВОЛЯ – Българските 
Родолюбци“:

5

ПГ на ДПС: 5

ПГ „Обединени патриоти“: 11

ПГ на ПП ГЕРБ: 20

ПО ПАРЛАМЕНТАРНИ ГРУПИ

Нечленуващи в ПГ 2

ПГ „БСП за България“ 20

ПГ „Обединени 
патриоти“

1

ПО ПАРЛАМЕНТАРНИ ГРУПИ
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ВЪПРОСИ И ПИТАНИЯ 
По брой отговорени въпроси и 

питания министрите се подреждат, 
както следва: министърът на здраве-
опазването Кирил Ананиев – 53; ми-
нистърът на околната среда и водите 
Нено Димов – 42; министърът на ре-
гионалното развитие и благоустрой-
ството Петя Аврамова – 41; министъ-
рът на земеделието, храните и горите 
Десислава Танева – 33; министърът 
на финансите Владислав Горанов и 
министърът на вътрешните работи 
Младен Маринов – по 25; министъ-
рът на образованието и науката Кра-
симир Вълчев – 13;  министърът на 
икономиката Емил Караниколов – 
10; и  т.н.

По брой зададени въпроси и пи-
тания първите десет народни пред-
ставители се подреждат така: Георги 
Гьоков – 34; Красимир Янков  и Геор-
ги Стоилов по – 25; Валентина Най-
денова – 22; Иван Д. Иванов – 21; 
Лало Кирилов – 17; Георги Йорданов 
– 14; Надя Клисурска-Жекова – 13; 
Светла Бъчварова – 12;  Кристина 
Сидорова и Георги Михайлов – по 
10; и т.н.

ИЗСЛУШВАНИЯ

1. Изслушване на Нено Димов, 
министър на околната среда и води-
те, относно политиката по контрол 
на внос и ползване на отпадък с нея-
сен произход вътре в страната.

2. Изслушване на Кирил Ананиев, 
министър на здравеопазването, от-
носно спирането на спешния прием 
в Детската болница.

РАЗИСКВАНИЯ ПО ПИТАНЕ
1. Разисквания по питане от на-

родния представител Антон Кутев 
към министъра на културата Боил 

Банов относно политиките на прави-
телството за гарантиране свободата 
на словото в България.

2. Разисквания по питане от народ-
ните представители Корнелия Нино-
ва, Манол Генов, Атанас Костадинов, 
Любомир Бонев, Милко Недялков, 
Васил Антонов, Иван В. Иванов и 
Таско Ерменков към министъра на 
регионалното развитие и благоу-
стройството Петя Аврамова относ-
но политиката на Министерството 
на регионалното развитие и благо-
устройството за предотвратяване на 
опасността от воден режим в някои 
населени места и необходимостта от 
инвестиции в инфраструктурата на 
ВиК сектора с цел подобряване на 
качеството на услугата, предлагана 
от потребителите и финансовите ин-
струменти, предвидени за това.

ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ  
И ПИТАНИЯ 

БОЙКО БОРИСОВ, 
министър-председател на Република 
България

Устен отговор в заседанието на  
20 септември 2019  г. на питане от  
н.п. АНТОН КУТЕВ относно  нацио-
налната политика на правителството 
на Република България за развитие 
на отношенията с Руската федерация 
за успешно реализиране на българ-
ските национални интереси.

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, 
заместник министър-председател:

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 
5 септември 2019 г.).
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МАРИЯНА НИКОЛОВА, 
заместник министър-председател по 
икономическата и демографската 
политика:

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ДЕСИСЛАВ  ЧУКОЛОВ относ-
но  рекордния брой извършени аб-
орти у нас (стенограма от 8 ноември 
2019 г.).

   Устен отговор в заседанието на 
27 септември 2019  г. на питане от  
н.п. ПАВЕЛ ШОПОВ относно  стра-
тегията за семейството и детето.

   Устен отговор в заседанието 
на 8 ноември 2019  г. на питане от  
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно  по-
литиките и мерките, които правител-
ството ще предприеме за създаване 
на условия за достоен живот на въз-
растните хора.

   Устен отговор в заседанието 
на 15 ноември 2019  г. на въпрос от  
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно  мер-
ки, които правителството ще пред-
приеме за превенция, борба и огра-
ничаване на недекларирания труд.

   Устен отговор в заседанието 
на 8 ноември 2019  г. на въпрос от  
н.п. ПАВЕЛ ШОПОВ относно  броя 
и произхода като страни на публич-
ните работни визи в България, лица, 
не-граждани на ЕС.

   Устен отговор в заседанието 
на 6 декември 2019  г. на въпрос от 
н.п. ТЕОДОРА ХАЛАЧЕВА относно 
Конвенцията на ООН за правата на 
детето, 30 години от нейното прие-
мане. Действия на правителството за 
подобряване на политиката за децата 
в България.

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

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ИВАН В. ИВАНОВ относно 

осигуряване на охрана на складове 
с въоръжение и боеприпаси, нами-
ращи се във военно формирование 
22720, гр. Смядово (стенограма от 20 
септември 2019 г.).

   Писмен отговор на питане от 
н.п. НИКОЛАЙ ЦОНКОВ относно 
политиката на Министерството на 
отбраната към модернизация на во-
енновъздушните сили на Република 
България (стенограма от 15 ноември 
2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КОНСТАНТИН ПОПОВ относ-
но постигане на адекватно равнище 
на заплащане на хората в отбраната 
(стенограма от 8 ноември 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КОНСТАНТИН ПОПОВ относ-
но осигуряване на летателната год-
ност на самолети L-39 ZA (стеногра-
ма от 8 ноември 2019 г.).

   Устен отговор в заседанието 
на 22 ноември 2019  г. на въпрос от  
н.п. СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ от-
носно възнагражденията в българска-
та военна наука и военно образова-
ние.

   Устен отговор в заседанието 
на 8 ноември 2019  г. на въпрос от  
н.п. ПАВЕЛ ШОПОВ относно дела 
на циганската престъпност от общата 
престъпност за страната.

   Устен отговор в заседанието 
на 8 ноември 2019  г. на питане от  
н.п. АЛЕКСАНДЪР СИМОВ, АЛЕК-
САНДЪР ПАУНОВ, ГЕОРГИ ГЬО-
КОВ относно политиката на пра-
вителството по противодействие на 
дейността на чужди разузнавателни 
централи от страни от ЕС и НАТО 
срещу националната сигурност на Ре-
публика България.
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ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА,
заместник министър-председател по 
правосъдната реформа и министър 
на външните работи:

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ЕЛХАН КЪЛКОВ, ИМРЕН 
МЕХМЕДОВА и СЕВИМ АЛИ от-
носно ефективен достъп и предоста-
вяне на консулски услуги на българ-
ски граждани в чужбина (стенограма 
от 20 септември 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КРАСИМИР БОГДАНОВ от-
носно придобиването на имот в гр. 
Женева, Швейцарска конфедерация, 
дарен на българската държава (сте-
нограма от 29 ноември 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КРИСТИАН ВИГЕНИН относ-
но резолюция на ООН относно „Бор-
бата срещу героизацията на нацизма, 
неонацизма и други практики, спо-
собстващи за засилването на съвре-
менните форми на расизма, расова 
дискриминация, ксенофобия и свър-
заната с тях нетолерантност“ (стено-
грама от 6 декември 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ относно 
посолския комплекс на Република 
България в Нигерия (стенограма от 
19 декември 2019 г.).

   Устен отговор в заседанието 
на 5 септември 2019 г. на питане от  
н.п. АНТОН КУТЕВ относно прави-
телствените политики в областта на 
националната сигурност в контекста 
на изострящата се глобална геополи-
тическа среда.

   Устен отговор в заседанието на 
20 септември 2019  г. на въпрос от  
н.п. СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ от-
носно съобщение на Министерство-
то на външните работи на Република 
България.

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ, 
министър на финансите:

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. МАНОЛ ГЕНОВ относно фи-
нансовото състояние на общините 
Асеновград, Брегово, Калояново, 
Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, 
Марица, Перущица, Първомай, Ра-
ковски, Родопи, Садово, Сопот, 
Стамболийски, Съединение и Хиса-
ря към 30.06.2019 г. (стенограма от 13 
септември 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КРИСТИНА СИДОРОВА относ-
но финансовото състояние на общи-
ните Габрово, Дряново, Трявна и Се-
влиево (стенограма от 13 септември 
2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. НИКОЛАЙ ИВАНОВ относно 
годишни финансови отчети на общи-
на Криводол (стенограма от 20 сеп-
тември 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ИВАН В. ИВАНОВ относно от-
пускане на средства за строителство 
на стадион в гр. Шумен (стенограма 
от 8 ноември 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ФИЛИП ПОПОВ и ЦВЕТАН 
ТОПЧИЕВ относно финансово-
то състояние на общините в област 
Видин (стенограма от 4 октомври 
2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ЛАЛО КИРИЛОВ относно го-
дишни финансови отчети на община 
Пирдоп (стенограма от 4 октомври 
2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ЛАЛО КИРИЛОВ и РАДОСЛАВ 
СТОЙЧЕВ относно годишни финан-
сови отчети на община Долна баня 
(стенограма от 4 октомври 2019 г.).
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   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ДИМИТЪР ДАНЧЕВ относно 
размера на доходите и възнагражде-
нията на наетите и заетите лица по 
групи и категории, платения данък 
върху доходите на физическите лица 
(ДДФЛ), разпределените дивиденти, 
дохода по чл. 142 от ДОПК за 2018 г. 
(стенограма от 4 октомври 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ 
относно задължение на община Пер-
ник от 2012 г. до 2019 г. (стенограма 
от 4 октомври 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКО-
ВА относно Заповед № РД-02-14-
81/30.01.2018  г. на министъра на 
МРРБ, свързана с третирането на 
Регионални генерални планове на 
обособени територии на ВиК като 
отчетни обекти и указания, дадени 
от Министерството на финансите в 
тази връзка (стенограма от 8 ноем-
ври 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. РУМЕН ГЕЧЕВ и ВАЛЕНТИНА 
НАЙДЕНОВА относно реализирани-
те „Общи приходи“ и „Общи разхо-
ди“, както и платените данъци (по 
чл. 92 от ЗКПО, чл. 50 от ЗДДФЛ и 
по ЗДДЗ) от търговските дружества, 
реализирали икономическа дейност 
по код 86 – Хуманно здравеопазване 
/Класификация на икономическите 
дейности – КИД 2008/ на терито-
рията на Република България през  
2016-а, 2017-а и 2018 г. (стенограма от 
8 ноември 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА 
относно възможност за компенсира-
не на граждани с дългогодишни жи-
лищно-спестовни влогове, пропусна-
ли възможността да бъдат включени 
в списъците от 2016 г. (стенограма от 
8 ноември 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА 
относно броя на осигурените лица от 
държавата за здравно осигуряване, 
броя на неосигурените лица за здрав-
но осигуряване и постъпилия фи-
нансов ресурс по сметката на НАП 
за здравноосигурителни вноски през 
2016-а, 2017-а и 2018 г. (стенограма от 
15 ноември 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ и ИВАН Д. 
ИВАНОВ относно внос на редуцира-
но гориво (RDF), болнични отпадъ-
ци и отпадъци от фармацевтичните 
производства, в т.ч. утайки и мице-
ли от трети страни през периода от 
01.08.2014 г. до 28.08.2019 г. (стеногра-
ма от 22 ноември 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. МИХАИЛ ХРИСТОВ относно 
детайлни финансови и митнически 
данни за износа на ценни кожи с ко-
съм от Република България (стено-
грама от 29 ноември 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ЛАЛО КИРИЛОВ относно Дър-
жавния фонд за гарантиране устой-
чивост на държавната пенсионна 
система (стенограма от 29 ноември 
2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ЛАЛО КИРИЛОВ относно го-
дишни финансови отчети на община 
Челопеч (стенограма от 29 ноември 
2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ЛАЛО КИРИЛОВ относно го-
дишни финансови отчети на общи-
на Антон (стенограма от 29 ноември 
2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ЛАЛО КИРИЛОВ относно го-
дишни финансови отчети на община 
Златица (стенограма от 29 ноември 
2019 г.).
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   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ЛАЛО КИРИЛОВ относно го-
дишни финансови отчети на община 
Мирково (стенограма от 29 ноември 
2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ЛАЛО КИРИЛОВ относно го-
дишни финансови отчети на община 
Копривщица (стенограма от 29 ноем-
ври 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. СТЕФАН БУРДЖЕВ относно 
финансовото състояние на община 
Долни Дъбник, област Плевен (сте-
нограма от 29 ноември 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ПЕТЪР КЪНЕВ относно из-
вършването на ремонтни дейности 
на ГКПП Малко Търново (стеногра-
ма от 6 декември 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА 
относно предвидени средства в Зако-
на за държавния бюджет за 2020 г. по 
функция „Здравеопазване“ (стеногра-
ма от 19 декември 2019 г.).

   Устен отговор в заседанието 
на 15 ноември 2019  г. на питане от  
н.п. ДОРА ЯНКОВА относно поли-
тиката на правителството за разпре-
деление на средствата от централния 
бюджет за общините.

   Устен отговор в заседанието 
на 8 ноември 2019  г. на питане от  
н.п. ИВАН В. ИВАНОВ относно по-
литика на Министерството на финан-
сите относно финансиране на ВиК 
дружества с мажоритарно държавно 
участие в капитала.

МЛАДЕН МАРИНОВ, 
министър на вътрешните работи:

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ и КРА-
СИМИР ЯНКОВ относно извърше-
ни престъпления против собственост-
та по глава 5 на НК, Особена част, 

на територията на община Балчик 
(стенограма от 13 септември 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно съ-
бираемостта на глоби, наложени на 
чуждестранни граждани за извърше-
ни нарушения на територията на Ре-
публика България (стенограма от 27 
септември 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КРАСИМИР БОГДАНОВ от-
носно мерките, които Министерство-
то на вътрешните работи предприе-
ма за ограничаването на скоростта и 
предотвратяването на инциденти по 
републикански път II-15 при преми-
наването му през Борован и други-
те населени места (стенограма от 27 
септември 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ЙОРДАН ЙОРДАНОВ относно 
неправомерно регистрирани по на-
стоящ адрес лица в с. Кранево, об-
щина Балчик, област Добрич (стено-
грама от 4 октомври 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА 
относно защита на пострадалите от 
домашно насилие (стенограма от 4 
октомври 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ДИАНА САВАТЕВА относно 
нови тенденции в трафика и разпрос-
транението на наркотици (стеногра-
ма от 22 ноември 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно оси-
гуряване на безопасността на дви-
жение, конкретно в участъка Стара 
Загора – Казанлък от републикански 
път І-5 (стенограма от 8 ноември 
2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ТЕОДОРА ХАЛАЧЕВА относно 
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достъп на деца до електронни цигари 
(стенограма от 8 ноември 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ХРИСТО ПРОДАНОВ относно 
статистика на влизащите автомобили 
на територията на страната (стено-
грама от 8 ноември 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ИВАН В. ИВАНОВ относно 
брой лични документи, предстоящи 
за подновяване през 2020-а и 2021 г. 
(стенограма от 15 ноември 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ЦВЕТАН ТОПЧИЕВ и ФИЛИП 
ПОПОВ относно зачестилите път-
нотранспортни произшествия на път 
Е-79, участък Видин – Монтана (сте-
нограма от 6 декември 2019 г.).

   Устен отговор в заседанието на 
20 септември 2019  г. на въпрос от  
н.п. ТЕОДОРА ХАЛАЧЕВА относно 
български документи за самолич-
ност, организация в МВР за бързо и 
качествено обслужване.

   Устен отговор в заседанието на 
20 септември 2019  г. на въпрос от  
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно за-
късняваща адекватна реакция за рег-
ламентация на електрически задвиж-
вани скутери, тротинетки и много-
бройните техни алтернативи.

   Устен отговор в заседанието на 
20 септември 2019  г. на питане от  
н.п. АНТОН КУТЕВ относно полити-
ките на Министерството на вътреш-
ните работи за гарантиране на кон-
ституционните права на гражданите.

   Устен отговор в заседанието на 
20 септември 2019  г. на въпрос от  
н.п. ИВАН В. ИВАНОВ относно 
миграционен натиск по българо-тур-
ската граница.

   Устен отговор в заседанието 
на 8 ноември 2019  г. на въпрос от  
н.п. АЛЕКСАНДЪР ПАУНОВ относ-

но непроведените заседания на Меж-
дуведомствената комисия за възста-
новяване и подпомагане към Минис-
терския съвет.

   Устен отговор в заседанието 
на 8 ноември 2019  г. на въпрос от  
н.п. ЛАЛО КИРИЛОВ относно рабо-
тата на Областна дирекция на МВР 
– София област, за осигуряване про-
веждането на местни избори 2019  г. 
на територията на община Пирдоп.

   Устен отговор в заседанието 
на 8 ноември 2019  г. на въпрос от  
н.п. КРАСИМИР ЯНКОВ относно 
работата на Областна дирекция на 
МВР – Добрич, за осигуряване про-
веждането на местни избори 2019 г.

   Устен отговор в заседанието 
на 8 ноември 2019  г. на въпрос от  
н.п. ДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВ относ-
но охраната на зала „Арена Арме-
ец“ в изборната нощ на 27 срещу 
28.10.2019 г.

   Устен отговор в заседанието 
на 19 декември 2019 г. на въпрос от  
н.п. АНТОН КУТЕВ относно сигнал 
за купуване на гласове в Район Ис-
кър, София.

   Устен отговор в заседанието 
на 19 декември 2019 г. на въпрос от  
н.п. КРИСТИАН ВИГЕНИН относ-
но наличие на информация за мес-
тонахождението на лицата Пламен 
Галев и Ангел Христов.

   Устен отговор в заседанието 
на 19 декември 2019 г. на въпрос от  
н.п. МИХАИЛ ХРИСТОВ относно 
загробени животински отпадъци в 
рудниците до с. Боров дол.

   Устен отговор в заседанието 
на 19 декември 2019 г. на въпрос от  
н.п. КРАСИМИР ЯНКОВ относно 
неизплатен извънреден труд на слу-
жителите на Министерството на въ-
трешните работи.
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   Устен отговор в заседанието 
на 19 декември 2019 г. на въпрос от  
н.п. КРАСИМИР ЯНКОВ относно 
закупуване на високоскоростни не-
маркирани автомобили.

   Устен отговор в заседанието 
на 19 декември 2019 г. на въпрос от 
н.п. КРУМ ЗАРКОВ относно проти-
водействие на разпространението на 
наркотици в училищата и на търго-
вията с наркотици по интернет.

   Устен отговор в заседанието 
на 19 декември 2019 г. на въпрос от 
н.п. БОРЯНА ГЕОРГИЕВА относно 
електронните гишета за автоматизи-
ран граничен контрол.

   Устен отговор в заседанието 
на 19 декември 2019 г. на въпрос от  
н.п. КРИСТИАН ВИГЕНИН и НИ-
КОЛАЙ ПЕНЕВ относно изгражда-
не на кризисни бежански центрове в 
Елхово и Любимец.

ПЕТЯ АВРАМОВА,
министър на регионалното развитие 
и благоустройството:

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ и КРА-
СИМИР ЯНКОВ относно постоянни 
и системни проблеми с водоподава-
нето в община Генерал Тошево, об-
ласт Добрич (стенограма от 27 сеп-
тември 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КРИСТИНА СИДОРОВА относ-
но проекти по Оперативна програма 
„Региони в растеж“ 2014 – 2020 на 
община Габрово и община Севлиево, 
по които са наложени финансови ко-
рекции (стенограма от 20 септември 
2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ХРИСТО ГРУДЕВ относно фи-
нансови корекции на община Асе-
новград за периода 2011 – 2019  г. 
(стенограма от 20 септември 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ, ДИ-
МИТЪР ДАНЧЕВ и ЛЮБОМИР 
БОНЕВ относно експлоатация на 
електронната система за събиране на 
пътни такси на база изминато раз-
стояние – тол. (стенограма от 20 сеп-
тември 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ, ДИ-
МИТЪР ДАНЧЕВ и ЛЮБОМИР 
БОНЕВ относно дигитални карти и 
процедури във връзка с въвеждане на 
тол системата (стенограма от 20 сеп-
тември 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КРАСИМИР БОГДАНОВ от-
носно мерките на МРРБ за обезопа-
сяването на републикански път II-15 
(стенограма от 27 септември 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКО-
ВА относно ремонт на водопровод-
на мрежа, гр. Пазарджик, ул. „Стоян 
Ангелов“, между бул. „Ал. Стамбо-
лийски“ и бул. „Г. Бенковски“, фи-
нансиран от МРРБ (стенограма от 8 
ноември 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА 
относно проекти по Оперативна про-
грама „Региони в растеж“ 2014 – 2020 
на общини от област Пазарджик, по 
които са наложени финансови ко-
рекции (стенограма от 8 ноември 
2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ относно 
неравности по трасето на автомаги-
страла „Тракия“ (стенограма от 8 но-
ември 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ВИОЛЕТА ЖЕЛЕВА и НИКО-
ЛА ДИНКОВ относно проекти по 
Оперативна програма „Региони в 
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растеж“ 2014 – 2020 на общини от 
област Хасково, по които са наложе-
ни финансови корекции (стенограма 
от 8 ноември 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ХРИСТО ПРОДАНОВ относно 
изграждането на язовир „Луда Яна“ 
в Панагюрище (стенограма от 15 но-
ември 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ВИОЛЕТА ЖЕЛЕВА относно 
необходимостта от ремонт и срокове 
за извършването на републикански 
път I-5, участъка от с. Бял извор до 
гр. Димитровград (стенограма от 8 
ноември 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ЛАЛО КИРИЛОВ относно ре-
хабилитация и реконструкция на път 
III-606 Копривщица – Стрелча от км 
0+000 до км 32+852 (стенограма от 
6 декември 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ЛАЛО КИРИЛОВ относно ре-
хабилитация и реконструкция на път 
II-37 Джурово – Етрополе – Златица 
(Златишки проход) (стенограма от 6 
декември 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ и ИВАН 
Д. ИВАНОВ относно дейности, свър-
зани със строителството на автома-
гистрала „Хемус“ (стенограма от 13 
декември 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА 
относно добива на инертни матери-
али от река Вит в района на „Боаза“ 
– община Тетевен, област Ловеч (сте-
нограма от 13 декември 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА 
относно пътни знаци Д11 и Д12, обо-
значаващи начало и край на населе-
ните места, през които преминават 

републикански пътища, и проблеми-
те, възникващи от въвеждането на 
тол системата (стенограма от 6 де-
кември 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно бъ-
дещето на язовир „Чаталка“ (стено-
грама от 6 декември 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ЯВОР БОЖАНКОВ относно 
скоростен път Русе – Велико Търново 
и връзка към индустриален център 
на гр. Горна Оряховица (стенограма 
от 13 декември 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ЯВОР БОЖАНКОВ относно 
състоянието на двата тунела на път 
Е-85 при северния вход на гр. Велико 
Търново (стенограма от 13 декември 
2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ и КРА-
СИМИР ЯНКОВ относно зимно сне-
гопочистване в област Добрич (сте-
нограма от 13 декември 2019 г.).

   Устен отговор в заседанието на 
13 септември 2019  г. на въпрос от  
н.п. ПАВЕЛ ШОПОВ относно обез-
опасяване на пътя непосредствено 
преди Рилски манастир от срутващи 
се земни маси.

   Устен отговор в заседанието на 
20 септември 2019  г. на въпрос от 
н.п. ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ относ-
но необходимостта от предприема-
не на спешен и неотложен ремонт, 
реконструкция и рехабилитация на 
третокласен път „Юговски разклон 
– Лъки“/ III-861 (Бачково – Хвойна) 
– Югово – Лъки – Джурково – мест-
ност Здравец – местност – Момина 
вода – местност Рожен (Чепеларе – 
Соколовци) в община Лъки, област 
Пловдив до границата с област Смо-
лян.
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   Устен отговор в заседанието на 
20 септември 2019  г. на въпрос от 
н.п. ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ относно 
доизграждане на път III-8611 „Бели-
ца – Загражден“ от км 10+430 до км 
18+000.

   Устен отговор в заседанието на 
20 септември 2019  г. на въпрос от 
н.п. ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ относно 
политиката за спиране на обезлюдя-
ването в малките населени места.

   Устен отговор в заседанието на 
13 септември 2019  г. на въпрос от  
н.п. ИВАН В. ИВАНОВ относно 
нарушения при изпълнението на  
проект BG16RFOP001-1.014-0002 
„Подобряване на образователна-
та инфрас труктура в гр. Шумен“ от 
Оперативна програма „Региони в 
растеж“ 2014 – 2020.

   Устен отговор в заседанието на 
20 септември 2019  г. на въпрос от 
н.п. СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ 
и ЛЮБОМИР БОНЕВ относно със-
тояние на язовир „Студена“.

   Устен отговор в заседанието на 
20 септември 2019  г. на въпрос от  
н.п. НИКОЛАЙ ТИШЕВ относно 
влагане на нерегламентирани мате-
риали при строителството на пътя 
Бургас – Слънчев бряг.

   Устен отговор в заседанието на 
20 септември 2019  г. на въпрос от 
н.п. ПАВЕЛ ШОПОВ относно нови 
ленти за движение в двете посоки на 
автомагистрала „Тракия“ в отсечката 
Пловдив – София.

   Устен отговор в заседанието на 
20 септември 2019  г. на въпрос от  
н.п. СМИЛЯНА НИТОВА-КРЪСТЕ-
ВА относно водоснабдяването на Хас-
ково.

   Устен отговор в заседанието на 
20 септември 2019  г. на въпрос от  
н.п. СМИЛЯНА НИТОВА-КРЪСТЕ-

ВА относно качеството на водата в 
Симеоновград, област Хасково.

   Устен отговор в заседанието на 
27 септември 2019  г. на въпрос от 
н.п. СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ 
относно състояние и ремонт на път 
I-1 от кв. „Княжево“ до пътен възел 
Даскалово.

   Устен отговор в заседанието на 
20 септември 2019  г. на въпрос от  
н.п. НИКОЛАЙ ИВАНОВ относно 
ремонтните дейности и ограничава-
нето на движението по автомагис-
трала „Хемус“.

   Устен отговор в заседанието на 
27 септември 2019  г. на въпрос от 
н.п. НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКО-
ВА относно състоянието на моста на 
р. Марица, гр. Пазарджик, част от ре-
публикански път II-37.

   Устен отговор в заседанието 
на 15 ноември 2019  г. на въпрос от  
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно опа-
сен участък от републикански път 
І-5 (между Стара Загора и Казанлък) 
със зачестили пътнотранспортни ин-
циденти с фатален край.

   Устен отговор в заседанието 
на 29 ноември 2019  г. на въпрос от  
н.п. ЛЮБОМИР БОНЕВ относно 
водната криза в община Перник.

   Устен отговор в заседанието 
на 29 ноември 2019  г. на въпрос от  
н.п. ДОРА ЯНКОВА относно зимно-
то поддържане на държавните пъти-
ща.

   Устен отговор в заседанието 
на 29 ноември 2019  г. на въпрос от 
н.п. НИКОЛАЙ ИВАНОВ относно 
напредъка по разработване на Опе-
ративна програма за регионално 
развитие и други програми, финан-
сирани със средства от Европейски 
структурни и инвестиционни фондове 
(ЕСИФ).
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   Устен отговор в заседанието 
на 29 ноември 2019  г. на въпрос от  
н.п. ВАСИЛ АНТОНОВ относно во-
ден режим в област Плевен.

   Устен отговор в заседанието 
на 29 ноември 2019  г. на въпрос от  
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно ос-
новен ремонт на второкласен репу-
бликански път II-66 на територията 
на област Стара Загора и конкретно 
в частта му от км 70,9 (с. Богомило-
во) до км 92,3 (връзка с Автомаги-
страла „Тракия“ –  пътен възел Чир-
пан-изток).

   Устен отговор в заседанието 
на 6 декември 2019  г. на питане от 
н.п. КОРНЕЛИЯ НИНОВА, МА-
НОЛ ГЕНОВ, АТАНАС КОСТАДИ-
НОВ, ЛЮБОМИР БОНЕВ, МИЛ-
КО НЕДЯЛКОВ, ВАСИЛ АНТО-
НОВ, ИВАН В. ИВАНОВ и ТАСКО 
ЕРМЕНКОВ относно политиката 
на Министерството на регионално-
то развитие и благоустройството за 
предотвратяване на опасността от во-
ден режим в някои населени места 
и необходимостта от инвестиции в 
инфраструктура във ВиК сектора, с 
цел подобряване на качеството на ус-
лугата, предлагана на потребителите, 
и финансовите инструменти, предви-
дени за това.

   Устен отговор в заседанието 
на 29 ноември 2019  г. на въпрос от  
н.п. МАНОЛ ГЕНОВ относно необ-
ходимост от разширение на около-
връстен път на гр. Пловдив, включ-
ващ път III-805, участък от път I-8 
Пазарджик – Пловдив – пътен възел 
Царацово – Съединение (км 0+000 
до км 4+120) и път II-86, участък 
път I-8 Пазарджик – Пловдив – Асе-
новград – Смолян (км 0+000 до км 
14+750).

   Устен отговор в заседанието 
на 13 декември 2019 г. на въпрос от  

н.п. МИЛКО НЕДЯЛКОВ относно 
проваленото изпълнение на част от 
проект по Оперативна програма „Ре-
гиони в растеж“ в гр. Ловеч.

   Устен отговор в заседанието 
на 13 декември 2019 г. на въпрос от  
н.п. КРУМ ЗАРКОВ относно изграж-
дане на автомагистрален път Русе – 
Велико Търново.

   Устен отговор в заседанието 
на 13 декември 2019 г. на въпрос от  
н.п. МИЛКО НЕДЯЛКОВ относ-
но незаконосъобразни действия при 
строителството на автомагистрала 
„Хемус“ в участъците след киломе-
тър 87+800.

   Устен отговор в заседанието 
на 13 декември 2019 г. на въпрос от  
н.п. АЛЕКСАНДЪР МАЦУРЕВ от-
носно готовността на държавата за 
снегопочистването на републикан-
ската пътна мрежа в област Благо-
евград.

   Устен отговор в заседанието 
на 20 декември 2019 г. на въпрос от  
н.п. АНАСТАС ПОПДИМИТРОВ 
относно състояние на международен 
път Е-79, в участъка Враца – Мон-
тана.

ДЕНИЦА САЧЕВА, 
министър на труда и социалната 
политика:

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА 
относно броя на българските граж-
дани, възползвали се от законовото 
право за получаване различни ви-
дове обезщетения, пенсии и различ-
ни суми за социално подпомагане и 
социални помощи от бюджетите на 
НОИ и на Държавния бюджет (на 
МТСП), за последните отчетни пет 
години и очакваните през 2020 г. по 
видове правни основания, единични 
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размери и общи суми (стенограма от 
13 декември 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ и МАНОЛ 
ГЕНОВ относно информация за из-
платените средства за паричното 
обезщетение за временна неработо-
способност (болничен) (стенограма 
от 19 декември 2019 г.).

   Устен отговор в заседанието 
на 19 декември 2019 г. на въпрос от  
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно ра-
ботните заплати на работещите в со-
циалната сфера.

ДАНАИЛ КИРИЛОВ, 
министър на правосъдието:

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКО-
ВА относно правосъдието за деца в 
България, ефективното прилагане на 
гаранциите, предвидени за децата, 
пострадали от престъпления (стено-
грама от 5 септември 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ИЛИЯН ТИМЧЕВ и АТАНАС 
КОСТАДИНОВ относно съдбата на 
районен съд и районна прокуратура, 
гр. Берковица (стенограма от 8 но-
ември 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ относ-
но придобиване на българско граж-
данство (стенограма от 19 декември 
2019 г.).

   Устен отговор в заседанието 
на 20 декември 2019 г. на въпрос от 
н.п. КРУМ ЗАРКОВ относно риск от 
процедура срещу България от страна 
на Групата държави срещу корупци-
ята към Съвета на Европа (GRECO) 
заради неотдавнашните законодател-
ни промени, с които се позволява не-
ограничено финансиране на полити-
чески партии от частни лица.

КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ, 
министър на образованието и 
науката:

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ от-
носно национален достъп до елек-
тронните бази данни с най-високо 
оцененото световно съдържание на 
научни публикации (стенограма от 8 
ноември 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. АННА СЛАВОВА относно обу-
чението на ученици и студенти, диаг-
ностицирани с дислексия, дисграфия, 
дискалкулия, диспраксия (стенограма 
от 29 ноември 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ТЕОДОРА ХАЛАЧЕВА относно 
отбелязването на Деня на народните 
будители (стенограма от 29 ноември 
2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ЛАЛО КИРИЛОВ относно пре-
доставени кредити на студенти и док-
торанти по Закона за кредитиране на 
студентите и докторантите за пери-
ода 2018 – 2019 г. (стенограма от 29 
ноември 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ относ-
но състав на научно жури за придо-
биване на академични длъжности в 
Република България (стенограма от 
6 декември 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ВЕСКА НЕНЧЕВА и ИРЕНА 
АНАСТАСОВА относно финансовите 
проблеми в СОУ „Хр. Проданов“, гр. 
Карлово (стенограма от 13 декември 
2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ЕЛЕНА ПЕШЕВА относно раз-
ходвани средства от бюджета на Ми-
нистерството на образованието и на-
уката за написване и отпечатване на 
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учебници (стенограма от 19 декем-
ври 2019 г.).

   Устен отговор в заседанието на 
20 септември 2019 г. на въпрос от н.п. 
ТЕОДОРА ХАЛАЧЕВА относно пре-
венция на разпространението в пуб-
личното пространство на реклами на 
нелицензирани детски градини.

   Устен отговор в заседанието на 
20 септември 2019  г. на въпрос от  
н.п. СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ от-
носно българска национална база 
данни за академични цитирания.

   Устен отговор в заседанието 
на 15 ноември 2019  г. на въпрос от  
н.п. СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛ-
КОВА относно процедурите за избор 
на журита за придобиване на науч-
ните степени и за заемане на ака-
демичните длъжности в Република 
България.

   Устен отговор в заседанието 
на 22 ноември 2019  г. на въпрос от  
н.п. СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ от-
носно бюджетното финансиране на 
научните изследвания през 2019 г.

   Устен отговор в заседанието 
на 22 ноември 2019  г. на въпрос от  
н.п. НОНА ЙОТОВА и АНЕЛИЯ 
КЛИСАРОВА относно предприемане 
на необходимото по възстановяване 
и съхраняване на Националния сту-
дентски дом.

   Устен отговор в заседанието 
на 15 ноември 2019  г. на въпрос от  
н.п. АЛЕКСАНДЪР МАЦУРЕВ и 
ГЕОРГИ ДИНЕВ относно политики 
и реформи в сферата на образова-
нието.

   Устен отговор в заседанието 
на 22 ноември 2019  г. на въпрос от  
н.п. ИРЕНА АНАСТАСОВА относно 
дейността на началника на Регионал-
но управление на образованието –  
гр. Пловдив.

КИРИЛ АНАНИЕВ, 
министър на здравеопазването:

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА относ-
но тъканна банка за съхранение на 
стволови клетки „Крио Сейв“ (стено-
грама от 8 ноември 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ЦВЕТАН ТОПЧИЕВ относно 
проверка на дейността на ДМСГД – 
гр. Видин (стенограма от 27 септем-
ври 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА 
относно практиката в държавите от 
Европейския съюз, ЕИП и Конфеде-
рация Швейцария относно финанси-
ране, администриране и контрол на 
медицинските изделия, помощните 
средства, приспособленията и съоръ-
женията, предназначени за хора с ув-
реждания (стенограма от 27 септем-
ври 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ЦВЕТАН ТОПЧИЕВ и ФИЛИП 
ПОПОВ относно зачестили случаи 
на онкологични заболявания в пог-
ранични райони (стенограма от 8 но-
ември 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. МАРИЯ ИЛИЕВА относно Цен-
тър по наркомании в район „Мла-
дост“, гр. София (стенограма от 8 но-
ември 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. НИГЯР ДЖАФЕР относно поли-
тиката на Министерството на здраве-
опазването по отношение диагности-
ката и лечението на редките болести 
(стенограма от 8 ноември 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. АННА СЛАВОВА относно обез-
печаване на спешната помощ с кадри 
(стенограма от 8 ноември 2019 г.).
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   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ИВАН В. ИВАНОВ относно 
пребазиране на Държавната психиа-
трична болница – с. Царев брод (сте-
нограма от 8 ноември 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ЛЮБОМИР БОНЕВ относно 
качеството на водата, предназначе-
на за питейни нужди на територията 
на всички общини в област Перник 
(стенограма от 8 ноември 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КРИСТИНА СИДОРОВА и ВИ-
ОЛЕТА ЖЕЛЕВА относно Нацио-
нална програма за борба с диабета 
(стенограма от 8 ноември 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА 
относно задължения и вземания (в 
млн. лв.) на Министерството на здра-
веопазването и Националната здрав-
ноосигурителна каса към 30.09.2019 г. 
(стенограма от 15 ноември 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно ус-
ловията на труд и заплащане в систе-
мата на медицинската експертиза, в 
т.ч. регионалните картотеки на меди-
цинските експертизи (стенограма от 
15 ноември 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. АННА СЛАВОВА относно фи-
нансовото състояние на държавните 
и общинските болници (стенограма 
от 15 ноември 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. АННА СЛАВОВА относно обез-
печеността на болниците със серум 
срещу змийска отрова (стенограма 
от 22 ноември 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. АННА СЛАВОВА относно до-
клад за техническо обследване на 
нова детска болница (стенограма от 
22 ноември 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ДЕСИСЛАВ ТАСКОВ, ГЕОРГИ 
МИХАЙЛОВ, ИЛИЯН ТИМЧЕВ и 
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ относно фи-
нансовите задължения на болниците 
(стенограма от 29 ноември 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ДИМИТЪР ДАНЧЕВ и ГЕОР-
ГИ ЙОРДАНОВ относно катетери-
зационни лаборатории и кардиохи-
рургични клиники (стенограма от 13 
декември 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ и МАНОЛ 
ГЕНОВ относно контрола при из-
даване на болничните и мерките за 
ограничаване на злоупотребите (сте-
нограма от 17 януари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ и ИВАН Д. 
ИВАНОВ относно опасни отпадъци, 
генерирани в здравните и лечебните 
заведения в област Варна (стеногра-
ма от 20 декември 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ и ИВАН Д. 
ИВАНОВ относно опасни отпадъци, 
генерирани в здравните и лечебните 
заведения в област Русе (стенограма 
от 20 декември 2019 г.).

   Устен отговор в заседанието на 
20 септември 2019  г. на въпрос от  
н.п. ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА от-
носно вида на Националната здрав-
ноосигурителна каса и новите фи-
нансиращи субекти в националната 
здравна система – осигурителни фон-
дове или застрахователни дружества 
в предложения от Вас нов модел на 
здравеопазването.

   Устен отговор в заседанието на 
20 септември 2019  г. на въпрос от  
н.п. ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ относно 
възможностите за решаване на про-
блема с недостигащите общопрак-



Парламентарен контрол 83

тикуващи лекари за т. нар. неблаго-
приятни практики по критериите на 
Националната здравноосигурителна 
каса.

   Устен отговор в заседанието на 
20 септември 2019  г. на въпрос от  
н.п. ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ относно 
разкриването на лечебно заведение 
на територията на гр. Габрово.

   Устен отговор в заседанието на 
20 септември 2019  г. на въпрос от  
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно въз-
действието на опасните количества 
серен диоксид (SO2) във въздуха вър-
ху здравето на българите.

   Устен отговор в заседанието на 
20 септември 2019  г. на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ относно 
трансплантационно лечение на бъл-
гарски граждани извън територията 
на страната.

   Устен отговор в заседанието на 
20 септември 2019  г. на въпрос от  
н.п. ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА 
относно изплащането на медицин-
ските изделия, помощните средства, 
приспособленията и съоръженията за 
хората с увреждания от НЗОК, счи-
тано от 01.01.2020 г.

   Устен отговор в заседанието на 
20 септември 2019  г. на въпрос от  
н.п. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ, АНЕ-
ЛИЯ КЛИСАРОВА и ИЛИЯН ТИМ-
ЧЕВ относно състоянието на сгра-
дата, избрана за новата педиатрична 
болница.

   Устен отговор в заседанието на 
20 септември 2019  г. на въпрос от  
н.п. ИЛИЯН ТИМЧЕВ, АНЕЛИЯ 
КЛИСАРОВА и ГЕОРГИ ЙОРДА-
НОВ относно изпълнение на проект 
„Подобряване на условията за лече-
ние на спешните състояния“.

   Устен отговор в заседанието на 
20 септември 2019  г. на въпрос от 

н.п. СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ 
относно състояние на Центровете за 
спешна медицинска помощ на тери-
торията на област Перник.

   Устен отговор в заседанието на 
20 септември 2019  г. на въпрос от  
н.п. ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА 
относно бъдещи действия по стаби-
лизацията на МБАЛ „Проф. д-р Па-
раскев Стоянов“ – гр. Ловеч.

   Устен отговор в заседанието на 
20 септември 2019  г. на въпрос от  
н.п. АНТОН КУТЕВ относно реим-
бурсирането на кислородолечението 
в домашни условия.

   Устен отговор в заседанието 
на 4 октомври 2019  г. на въпрос от  
н.п. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ и ИЛИ-
ЯН ТИМЧЕВ относно повишаване 
на възнагражденията на медицински-
те специалисти по здравни грижи.

   Устен отговор в заседанието 
на 4 октомври 2019  г. на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ, ГЕОРГИ 
МИХАЙЛОВ, ИЛИЯН ТИМЧЕВ 
и АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА относно 
проблеми с трансплантациите и до-
норството в Република България.

   Устен отговор в заседанието 
на 4 октомври 2019  г. на въпрос от  
н.п. ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ относ-
но искания за повишаване на възна-
гражденията на медицинските сестри 
и здравните работници.

   Устен отговор в заседанието 
на 4 октомври 2019  г. на въпрос от  
н.п. ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА от-
носно съответствието на предлагания 
нов здравноосигурителен модел с ак-
товете на вторичното право на ЕС 
и защита правата на пациентите при 
трансгранично здравно обслужване.

   Устен отговор в заседанието 
на 4 октомври 2019  г. на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ и ИЛИ-
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ЯН ТИМЧЕВ относно европейско 
финансиране в областта на здраве-
опазването за следващия програмен 
период.

   Устен отговор в заседанието 
на 15 ноември 2019  г. на въпрос от  
н.п. ВЕСКА НЕНЧЕВА и ВАЛЕН-
ТИНА НАЙДЕНОВА относно Мно-
гопрофилна болница за активно лече-
ние „Д-р Киро Попов“ – гр. Карлово.

   Устен отговор в заседанието 
на 15 ноември 2019  г. на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ относно 
трансплантацията на бял дроб в Ре-
публика България.

   Устен отговор в заседанието 
на 15 ноември 2019  г. на въпрос от  
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно ус-
ловията на труд и заплащане в сис-
темата на медицинската експертиза.

   Устен отговор в заседанието 
на 29 ноември 2019  г. на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ и ДЕ-
СИСЛАВ ТАСКОВ относно състоя-
нието на интензивно отделение при 
Многопрофилна болница за активно 
лечение на белодробни болести „Св. 
София“ ЕАД.

   Устен отговор в заседанието 
на 29 ноември 2019  г. на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ и ДЕ-
СИСЛАВ ТАСКОВ относно дарител-
ски платформи за закупуването на 
медицинска апаратура.

   Устен отговор в заседанието 
на 29 ноември 2019  г. на въпрос от  
н.п. ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА 
относно освободени доставки съглас-
но чл.  39, т. 1 от Закона за данък 
върху добавената стойност, свързани 
със здравеопазването.

   Устен отговор в заседанието 
на 29 ноември 2019  г. на въпрос от 
н.п. ДЕСИСЛАВ ТАСКОВ, ГЕОРГИ 
ЙОРДАНОВ и ГЕОРГИ МИХАЙ-

ЛОВ относно преместването на Ме-
тадоновата програма от територията 
на Университетска многопрофилна 
болница за активно лечение „Св. 
Анна“ в София.

   Устен отговор в заседанието 
на 19 декември 2019 г. на въпрос от  
н.п. ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА 
относно отпадане на Националния 
рамков договор и преминаването към 
пряко закупуване на здравни дейнос-
ти, услуги и заплащане на стоки от 
НЗОК и останалите субекти (застра-
хователни дружества), участващи в 
управлението на финансовия ресурс 
от здравни осигуровки, в новия мо-
дел на здравеопазването.

   Устен отговор в заседанието 
на 19 декември 2019 г. на въпрос от  
н.п. ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА 
относно пререгистрация на лечебни-
те заведения – търговски дружества 
с над 50 на сто държавно/общинско 
участие в капитала или в които дър-
жавата/общината по друг начин уп-
ражняват доминиращо влияние, по 
Закона за публичните предприятия и 
мястото им в новия модел на здраве-
опазване.

   Устен отговор в заседанието 
на 19 декември 2019 г. на въпрос от 
н.п. АНТОН КУТЕВ относно искане 
на министър-председателя за отстра-
няване на директори на три столични 
болници.

   Устен отговор в заседанието 
на 19 декември 2019 г. на въпрос от  
н.п. ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА от-
носно изпълнение на Националната 
програма за подобряване на вакси-
нопрофилактиката на сезонния грип 
2019 – 2022 г.

   Устен отговор в заседанието 
на 19 декември 2019 г. на въпрос от  
н.п. КРУМ ЗАРКОВ относно недос-
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тиг на съществуващите програми за 
лечение, психосоциална рехабилита-
ция и ресоциализация на зависимите 
от наркотици и необходимостта от 
оборудване на лаборатория за иден-
тифициране на нови психотропни ве-
щества.

   Устен отговор в заседанието 
на 19 декември 2019 г. на въпрос от  
н.п. АНДОН ДОНЧЕВ относно при-
ложното поле на Наредба № 12 от 16 
ноември 2018 г. за здравните изисква-
ния към обществените перални.

   Устен отговор в заседанието 
на 19 декември 2019 г. на въпрос от  
н.п. МИЛЕН МИХОВ относно слу-
чаите на системен тормоз на живе-
ещите в гр. Велико Търново, ул. „Д. 
Чоканов“ 7, бл. 13 от страна на пси-
хичноболни съседи.

   Устен отговор в заседанието 
на 19 декември 2019 г. на въпрос от  
н.п. ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ относно 
състоянието на Университетска мно-
гопрофилна болница за активно ле-
чение „Александровска“.

   Устен отговор в заседанието 
на 19 декември 2019 г. на въпрос от  
н.п. ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА 
относно неупражнено право на из-
бор на лекар в лечебно заведение от 
първична извънболнична медицин-
ска помощ – договорен партньор на 
НЗОК.

   Устен отговор в заседанието 
на 19 декември 2019 г. на въпрос от  
н.п. ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА 
относно наличието на легални де-
финиции в действащите закони, ре-
гулиращи обществените отношения 
в Националната система за здравео-
пазване.

БОИЛ БАНОВ, 
министър на културата:

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КРАСИМИР ЯНКОВ и ЧАВДАР 

ВЕЛИНОВ относно натрупани задъл-
жения в системата на сценичните из-
куства в периода 01.01. – 31.08.2019  г. 
(стенограма от 27 септември 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ФИЛИП ПОПОВ относно да-
рение на 18 320 движими културни 
ценности на Регионалния историче-
ски музей (РИМ) – Видин (стеногра-
ма от 8 ноември 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ТЕОДОРА ХАЛАЧЕВА относно 
резултати от инициативата Европей-
ска столица на културата, гр. Плов-
див, 2019 г. (стенограма от 8 ноември 
2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно ар-
хеологически обекти югозападно от 
гр. Стара Загора, открити в средата 
на 60-те години на миналия век, и 
намерения на Министерството на 
културата за тяхното бъдеще (стено-
грама от 6 декември 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ЛАЛО КИРИЛОВ относно не-
отложни консервационни и реставра-
ционни дейности по спасяването на 
археологическа недвижима култур-
на ценност от национално значение 
„Еленска базилика“, община Пирдоп, 
Софийска област (стенограма от 6 
декември 2019 г.).

   Устен отговор в заседанието на 
13 септември 2019  г. на въпрос от 
н.п. ИВАН ЧЕНЧЕВ, ЧАВДАР ВЕ-
ЛИНОВ и АЛЕКСАНДЪР СИМОВ 
относно сигнал след журналистиче-
ско разследване за неправомерно 
финансиране на българско участие 
във Венецианското биенале, 06 – 
09.11.2018 г. и 07 – 10.05.2019 г.

   Устен отговор в заседанието 
на 29 ноември 2019  г. на питане от  
н.п. АНТОН КУТЕВ относно полити-
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ките на правителството за гарантира-
не свободата на словото в България.

   Устен отговор в заседанието 
на 29 ноември 2019  г. на въпрос от 
н.п. ИВАН ЧЕНЧЕВ, АЛЕКСАН-
ДЪР СИМОВ, ЧАВДАР ВЕЛИ-
НОВ, НОНА ЙОТОВА и АНАСТАС  
ПОПДИМИТРОВ относно извежда-
нето на знаковата книжарница „Хе-
ликон“ от сградата на Министерство 
на културата на бул. „Ал. Стамбо-
лийски“ № 17.

   Устен отговор в заседанието 
на 6 декември 2019  г. на въпрос от  
н.п. КРИСТИНА СИДОРОВА и 
АЛЕКСАНДЪР СИМОВ относно 
избор на директор на Националната 
художествена галерия.

НЕНО ДИМОВ, 
министър на околната среда и 
водите:

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ 
и ЛЮБОМИР БОНЕВ относно със-
тоянието на язовир „Студена“ (стено-
грама от 20 септември 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КРИСТИНА СИДОРОВА относ-
но наложени финансови корекции 
по проекти на Оперативна програма 
„Околна среда 2014 – 2020 г.“ на об-
щини от област Габрово (стенограма 
от 20 септември 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ХРИСТО ГРУДЕВ относно фи-
нансови корекции на община Асе-
новград за периода 2011 – 2019  г. 
(стенограма от 20 септември 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ПЕНЧО МИЛКОВ относно го-
рене на отпадъци в ТЕЦ Русе, замър-
сяване на въздуха от промишлени за-
мърсители и с фини прахови частици 
(стенограма от 20 септември 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно за-
мърсяването на въздуха със серен ди-
оксид (стенограма от 27 септември 
2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ и ИВАН 
Д. ИВАНОВ относно въведени в екс-
плоатация към 31.07.2017 г. инстала-
ции за компостиране на зелени/би-
оразградими отпадъци, изградени по 
ОПОС 2007 – 2013 г., в регионалните 
системи за управление на отпадъците 
в градовете Бургас, Видин, Перник, 
Разлог, Луковит, Габрово, Варна (Ак-
саково), Костенец (Самоков), Левски 
(Никопол), Плевен, Добрич (2 бр.), 
Панагюрище, Хасково, Велико Тър-
ново и Стара Загора (стенограма от 
8 ноември 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ и ИВАН 
Д. ИВАНОВ относно проект „Про-
ектиране и изграждане на анаеробна 
инсталация за разделно събрани би-
оразградими отпадъци на територия-
та на РСУО Русе“ (стенограма от 8 
ноември 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ и ИВАН 
Д. ИВАНОВ относно инсталации за 
„аеробно компостиране“ и от „анае-
робна инсталация за разделно съби-
рани биоотпадъци“ в очертанията на 
Столична община и рекултивация на 
старото депо за ТБО край Долни Бо-
гров – София (стенограма от 8 ноем-
ври 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно ус-
тановено използване на неразрешен 
вид гориво – биомаса, за производ-
ство на топлинна енергия от ТЕЦ 
„Брикел“ в гр. Гълъбово (стенограма 
от 8 ноември 2019 г.).
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   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ и ИВАН 
Д. ИВАНОВ относно съхранение на 
опасни отпадъци (стенограма от 8 
ноември 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА 
относно наложени финансови коре-
кции по проекти по Оперативна про-
грама „Околна среда 2014 – 2020  г.“ 
на общини от област Пазарджик 
(стенограма от 8 ноември 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос 
от н.п. ПЕТЪР ПЕТРОВ относно 
променен план за източване на яз. 
„Жребчево“ (стенограма от 8 ноем-
ври 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ВИОЛЕТА ЖЕЛЕВА и НИКО-
ЛА ДИНКОВ относно наложени 
финансови корекции по проекти по 
Оперативна програма „Околна среда 
2014 – 2020 г.“ на общини от област 
Хасково (стенограма от 8 ноември 
2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ЛАЛО КИРИЛОВ относно нало-
жени финансови корекции по проект 
„Изграждане на ПСОВ с извънпло-
щадкови съоръжения и мрежи, доиз-
граждане и реконструкция на канали-
зационна мрежа с реконструкция на 
съпътстваща водопроводна мрежа“ 
(стенограма от 15 ноември 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ и ИВАН 
Д. ИВАНОВ относно утилизация в 
Република България на битови от-
падъци, редуцирано гориво (RDF), 
болнични отпадъци и отпадъци от 
фармацевтичните производства в т.ч. 
утайки и мицели, внесени от трети 
страни през периода от 01.08.2014  г. 
до 28.08.2019 г. от 534 броя дружества 
(стенограма от 22 ноември 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ и ИВАН 
Д. ИВАНОВ относно производство 
на компост в Инсталация за биоло-
гично третиране (ИБТ) „Хан Богров“ 
(стенограма от 29 ноември 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ЛЮБОМИР БОНЕВ относно 
водната криза в община Перник (сте-
нограма от 22 ноември 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ЛАЛО КИРИЛОВ относно нало-
жени финансови корекции по проект 
„Изграждане на ПСОВ с извънпло-
щадкови съоръжения и мрежи, доиз-
граждане и реконструкция на кана-
лизационна мрежа с реконструкция 
на съпътстваща водопроводна мре-
жа“ в гр. Пирдоп (стенограма от 22 
ноември 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ и ИВАН 
Д. ИВАНОВ относно дейности свър-
зани със строителството на автома-
гистрала „Хемус“ (стенограма от 6 
декември 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА 
относно добива на инертни матери-
али от река Вит в района на „Боаза“ 
– община Тетевен, област Ловеч (сте-
нограма от 6 декември 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. НИКОЛАЙ ИВАНОВ и ЛАЛО 
КИРИЛОВ относно отчисленията на 
общините по чл. 64 от Закона за уп-
равление на отпадъците (стенограма 
от 6 декември 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ и ИВАН 
Д. ИВАНОВ относно съхранение, 
транспорт и утилизация на опасни 
отпадъци, генерирани от дейността 
на „Грийнбърн“ ЕООД на площадки-
те в гр. Разград, област Разград и в 
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гр. Пещера, област Пазарджик (сте-
нограма от 13 декември 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ и ИВАН 
Д. ИВАНОВ относно странични жи-
вотински продукти, утайки от ПСОВ 
и отпадъчни води, генерирани в 
птицекланица на „Пилко“ ЕООД, 
намираща се в гр. Разград, Гарова 
промишлена зона, община Разград, 
област Разград (стенограма от 13 де-
кември 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ и ИВАН 
Д. ИВАНОВ относно несъответствия 
в отчитането на депонирани количе-
ства на опасни отпадъци, генерирани 
от „Биовет“ АД – клон Разград, с код 
07 05 10* и 07 05 11* в периода от 
01.01.2015 г. до 01.09.2019 г. (стеногра-
ма от 13 декември 2019 г.).

   Устен отговор в заседанието на 
13 септември 2019  г. на въпрос от  
н.п. МАНОЛ ГЕНОВ относно пожар 
при нерегламентирано съхранение на 
отпадъци в сервитута на АМ „Стру-
ма“.

   Устен отговор в заседанието на 
13 септември 2019  г. на питане от  
н.п. АТАНАС СЛАВЧЕВ, АЛЕКСАН-
ДЪР СИДИ и КАЛИН ПОПОВСКИ 
относно политиката на Министер-
ството на околната среда и водите за 
термичното третиране на отпадъци в 
страната.

   Устен отговор в заседанието на 
13 септември 2019  г. на въпрос от 
н.п. ДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВ относ-
но внасяне на отпадъци от чужбина, 
обработката им в България и замър-
сяването на околната среда у нас.

   Устен отговор в заседанието на 
13 септември 2019  г. на въпрос от 
н.п. ВИОЛЕТА ЖЕЛЕВА и НИКО-
ЛА ДИНКОВ относно отпадъците на 

площадката за съхранение на отпадъ-
ци до ТЕЦ „Марица 3“ – Димитров-
град.

   Устен отговор в заседанието на 
20 септември 2019  г. на въпрос от 
н.п. ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ относно 
политиката за спиране на обезлюдя-
ването в малките населени места.

   Устен отговор в заседанието на 
20 септември 2019  г. на въпрос от  
н.п. СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ 
относно замърсяване на язовир „Пче-
лина“.

   Устен отговор в заседанието на 
13 септември 2019  г. на въпрос от 
н.п. СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ 
относно мерки за подобряване на 
качеството на атмосферния въздух в 
Перник.

   Устен отговор в заседанието 
на 8 ноември 2019  г. на въпрос от  
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно за-
мърсяването на река Сазлийка – в 
участъка след заустването на отпа-
дъчните води, идващи от Регионал-
ното депо за битови отпадъци край 
старозагорското с. Ракитница, на 18 
и 19 септември 2019 г.

   Устен отговор в заседанието 
на 8 ноември 2019  г. на въпрос от  
н.п. НИКОЛАЙ ТИШЕВ относно из-
граждане на инсталация за изгаряне 
на RDF (твърди битови и други отпа-
дъци) на територията на „Топлофика-
ция-Бургас“ ЕАД.

   Устен отговор в заседанието 
на 29 ноември 2019  г. на въпрос от  
н.п. МИХАИЛ ХРИСТОВ относно 
дейност на зоопаркове с отнети ли-
цензии.

   Устен отговор в заседанието 
на 29 ноември 2019  г. на въпрос от  
н.п. МИЛКО НЕДЯЛКОВ относно 
незаконосъобразни действия по по-
чистване на коритото на река Вит.
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   Устен отговор в заседанието 
на 20 декември 2019 г. на въпрос от  
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно про-
дължаващо замърсяване на река Саз-
лийка край старозагорското с. Ракит-
ница, нов случай на мъртва риба.

   Устен отговор в заседанието 
на 20 декември 2019 г. на въпрос от  
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ, СВЕТ-
ЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и  
ДОБРИН ДАНЕВ относно контрол-
ни дейности на Министерството на 
околната среда и водите на местата 
за загробване на умъртвени животни 
от болестта африканска чума по сви-
нете през 2019 г.

   Устен отговор в заседанието 
на 20 декември 2019 г. на въпрос от  
н.п. МИХАИЛ ХРИСТОВ относно 
мерки за предотвратяване на еколо-
гична криза в с. Боров дол.

   Устен отговор в заседанието 
на 20 декември 2019 г. на въпрос от 
н.п. НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА 
относно проект „Екологосъобразно 
обезвреждане на излезли от употре-
ба пестициди и други препарати за 
растителна защита с изтекъл срок на 
годност“ по Българо-швейцарската 
програма за сътрудничество в общи-
на Стрелча.

   Устен отговор в заседанието 
на 20 декември 2019 г. на въпрос от  
н.п. АЛЕКСАНДЪР МАЦУРЕВ от-
носно Оперативна програма „Окол-
на среда“ в област Благоевград.

   Устен отговор в заседанието 
на 20 декември 2019 г. на въпрос от  
н.п. ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА от-
носно наредбата за концесиите за 
минерална вода.

   Устен отговор в заседанието 
на 20 декември 2019 г. на въпрос от  
н.п. ЕЛЕНА ПЕШЕВА относно пре-
кратяване на процедурата по подно-

вяване на концесионен договор на 
територията на с. Белащица на ин-
веститор „Холсим Кариерни матери-
али Пловдив“ АД с нови 15 години.

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА, 
министър на земеделието, храните и 
горите:

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ВЕСКА НЕНЧЕВА и СВЕТЛА 
БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно 
подпомагане на розопроизводителите 
(стенограма от 13 септември 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КРИСТИНА СИДОРОВА относ-
но язовир Лопушница, с. Драганов-
ци, община Габрово (стенограма от 
20 септември 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. НИКОЛА ДИНКОВ относно 
проблеми с изкупуването на реколта-
та от грозде през 2019 г. (стенограма 
от 4 октомври 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ДИМИТЪР ДАНЧЕВ относно 
численост на персонала в организа-
ционните структури на ДФ „Земе-
делие“ (стенограма от 27 септември 
2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ДИМИТЪР ДАНЧЕВ относно 
сигнали срещу проекти по Подмяр-
ка 7.2 „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването 
на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“ от Програмата за 
развитие на селските райони 2014 – 
2020  г. (стенограма от 27 септември 
2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ и ИВАН 
Д. ИВАНОВ относно вторичната би-
омаса от инсталация за биогаз (цен-
трала за производство на електриче-
ска и топлинна енергия от биомаса) 
с местоположение в имот с иденти-
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фикатор 87374.511.442 по плана на гр. 
Ямбол, община Ямбол (стенограма 
от 4 октомври 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА 
относно проекти по Програма за раз-
витие на селските райони 2014 – 2020 
на общини от област Пазарджик, по 
които са наложени финансови ко-
рекции (стенограма от 4 октомври 
2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛ-
КОВА относно закупуване на част-
ни гори от държавните горски пред-
приятия (стенограма от 8 ноември 
2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ХРИСТО ПРОДАНОВ относно 
„Врана“ ЕАД, гр. София (стенограма 
от 8 ноември 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ВИОЛЕТА ЖЕЛЕВА и НИКО-
ЛА ДИНКОВ относно проекти по 
Програма за развитие на селските 
райони 2014 – 2020 на общини от об-
ласт Хасково, по които са наложени 
финансови корекции (стенограма от 
8 ноември 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ДОРА ЯНКОВА относно обез-
щетение на собствениците на закла-
ни свине в райони с появила се аф-
риканска чума (стенограма от 8 но-
ември 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ЛАЛО КИРИЛОВ относно нало-
жени финансови корекции на проект 
„Интегриран воден проект на с. Ду-
шанци, община Пирдоп. Лот 1: Ин-
тегриран воден проект на с. Душан-
ци, община Пирдоп, Подобект: Из-
граждане и реконструкция на водо-
проводна мрежа, Лот 2: Интегриран 
воден проект на с. Душанци, община 

Пирдоп, Подобект: Изграждане на 
Пречиствателна станция за отпадъч-
ни води и Подобект: „Изграждане на 
канализационна мрежа – Етап І-ви, 
Лот 3: Интегриран воден проект на 
с. Душанци, община Пирдоп, Подо-
бект: Изграждане на Пречиствателна 
станция за отпадъчни води и Подо-
бект: „Изграждане на канализацион-
на мрежа – Етап ІІ-ри“ (стенограма 
от 8 ноември 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно из-
плащането на еднократната помощ 
от 300 лв. на стопанство на стопа-
ните, предприели мерки за почист-
ване и дезинфекция след доброволно 
умъртвяване на прасетата заради аф-
риканската чума в личните им сто-
панства в община Братя Даскалови 
(стенограма от 15 ноември 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ и СВЕТЛА 
БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относ-
но резултати от стопанисване на 
земеделските земи за стопанската 
2018/2019 г. (стенограма от 15 ноем-
ври 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛ-
КОВА относно изпълнение на собст-
вените приходи от второстепенни 
разпоредители на бюджетни средства 
към м. септември 2019 г. (стенограма 
от 15 ноември 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ и ИВАН 
Д. ИВАНОВ относно промишлени 
свинеферми с възникнали огнища на 
болестта африканска чума по свине-
те през 2019 г. (стенограма от 22 но-
ември 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ХРИСТО ПРОДАНОВ и ИВАН 
В. ИВАНОВ относно дезинфекция на 
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моторни превозни средства при пре-
минаването на граничните контрол-
но-пропускателни пунктове на външ-
ните граници на Европейския съюз 
(стенограма от 29 ноември 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КРИСТИНА СИДОРОВА относ-
но финансовото състояние на Дър-
жавно горско стопанство Габрово за 
2019  г. (стенограма от 29 ноември 
2019 г.).

   Устен отговор в заседанието 
на 5 септември 2019 г. на въпрос от  
н.п. ВАСИЛ АНТОНОВ относно 
компенсиране на загубите на фер-
мерите в резултат на констатирани 
огнища на африканска чума по сви-
нете в селища от община Никопол и 
други дунавски общини в Плевенска 
област.

   Устен отговор в заседанието 
на 5 септември 2019 г. на питане от 
н.п. КРИСТИАН ВИГЕНИН относ-
но последиците от предприетите от 
правителството мерки за справяне с 
предполагаемото наличие на чума по 
дребните преживни животни в Бъл-
гария.

   Устен отговор в заседанието на 
27 септември 2019  г. на въпрос от  
н.п. СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛ-
КОВА и НИКОЛАЙ ПЕНЕВ относ-
но одобрение на проекти на мест-
ните инициативни групи (МИГ) от 
Програмата за развитие на селските 
райони (2014 – 2020).

   Устен отговор в заседанието на 
27 септември 2019  г. на въпрос от  
н.п. СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛ-
КОВА и НИКОЛАЙ ПЕНЕВ относ-
но изплащането на обезщетенията на 
личните стопанства в страната зара-
ди африканската чума по свинете.

   Устен отговор в заседанието на 
27 септември 2019  г. на въпрос от 

н.п. ДИМИТЪР ДАНЧЕВ относно 
одобрение на проекти по Подмярка 
4.2 „Инвестиции в преработка/мар-
кетинг на селскостопанските продук-
ти“, Подмярка 4.1.2 „Инвестиции в 
земеделски стопанства по Тематична 
подпрограма за развитие на малки 
стопанства“ и Подмярка 8.6 „Инвес-
тиции в технологии за лесовъдство 
и в преработката, мобилизирането и 
търговията на горски продукти“ от 
Програмата за развитие на селските 
райони 2014 – 2020 г.

   Устен отговор в заседанието 
на 15 ноември 2019  г. на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ и СВЕТЛА 
БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно 
забрана за дейности в горските те-
ритории във връзка с африканската 
чума по свинете.

   Устен отговор в заседанието 
на 15 ноември 2019  г. на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ и СВЕТЛА 
БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно 
Национална програма за профилак-
тика, надзор, контрол и ликвидиране 
на болестите по животните, включи-
телно зоонозите 2019 – 2021 г.

   Устен отговор в заседанието 
на 15 ноември 2019  г. на въпрос от 
н.п. ИРЕНА АНАСТАСОВА относно 
проблеми при доставките по схемите 
„Училищен плод“ и „Училищно мля-
ко“.

   Устен отговор в заседанието 
на 15 ноември 2019  г. на въпрос от  
н.п. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ относно 
една от мерките за противодействие 
на африканската чума по свинете.

   Устен отговор в заседанието 
на 15 ноември 2019  г. на питане от  
н.п. ДОРА ЯНКОВА относно осигу-
ряване на финансова подкрепа с фо-
кус върху малките и средните пред-
приятия.
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   Устен отговор в заседанието 
на 15 ноември 2019  г. на питане от  
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ и СВЕТЛА 
БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно 
политиките на Министерството на 
земеделието, храните и горите при 
изплащането на еднократната помощ 
на стопаните, предприели мерки за 
почистване и дезинфекция след до-
броволно умъртвяване на прасетата 
заради африканската чума.

   Устен отговор в заседанието 
на 15 ноември 2019  г. на въпрос от  
н.п. СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛ-
КОВА относно финансовото състоя-
ние на Селскостопанската академия.

   Устен отговор в заседанието 
на 6 декември 2019  г. на въпрос от  
н.п. НИКОЛА ДИНКОВ и ВИО-
ЛЕТА ЖЕЛЕВА относно проекти, 
свързани с намаляването на загуби 
на вода и възстановяване на инфра-
структурата за напояване.

   Устен отговор в заседанието 
на 6 декември 2019  г. на въпрос от  
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ, СВЕТ-
ЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и  
ДОБРИН ДАНЕВ относно действия 
на Министерството на земеделието, 
храните и горите на местата за загро-
бване на умъртвени животни от бо-
лестта африканска чума по свинете 
през 2019 г.

   Устен отговор в заседанието 
на 6 декември 2019  г. на въпрос от  
н.п. АНАСТАС ПОПДИМИТРОВ 
относно изгаряне на стърнища в зем-
лището на община Оряхово.

   Устен отговор в заседанието 
на 19 декември 2019 г. на въпрос от  
н.п. КРИСТИНА СИДОРОВА относ-
но Природен парк „Българка“.

   Устен отговор в заседанието 
на 19 декември 2019 г. на въпрос от  
н.п. АЛЕКСАНДЪР МАЦУРЕВ от-

носно опазване на пчелните семейс-
тва.

   Устен отговор в заседанието 
на 19 декември 2019 г. на въпрос от  
н.п. ИРЕНА ДИМОВА относно три-
годишната пчеларска програма – 
нови аспекти и възможности.

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

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. МИХАИЛ ХРИСТОВ относно 
обявения търг за нови вагони и мот-
риси (стенограма от 20 септември 
2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КРИСТИНА СИДОРОВА и ДИ-
МИТЪР ДАНЧЕВ относно проект 
„Обход на гр. Габрово“, съфинанси-
ран от Кохезионния фонд на Евро-
пейския съюз чрез Оперативна про-
грама „Транспорт“ 2007 – 2013  г. и 
националния бюджет (стенограма от 
8 ноември 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КРИСТИНА СИДОРОВА относ-
но изграждането на жп прелез в гр. 
Дряново (стенограма от 20 декември 
2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно ре-
монт на жп гарата в Стара Загора 
(стенограма от 20 декември 2019 г.).

   Устен отговор в заседанието 
на 13 декември 2019 г. на въпрос от  
н.п. СЛАВЧО АТАНАСОВ относ-
но премахването на възлово инфра-
структурно съоръжение в гр. Плов-
див, известно като Бетонния мост.

   Устен отговор в заседанието 
на 13 декември 2019 г. на въпрос от  
н.п. ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА 
относно задоволяване потребностите 
от железопътен транспорт на пътни-
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ците от Централна северна България 
и по-специално в областите Ловеч, 
Габрово и Велико Търново.

ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ, 
министър на икономиката:

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. МИХАИЛ ХРИСТОВ относно 
драстично несъответсвие във фи-
нансовите данни за износа на ценни 
кожи с косъм от регистъра на Кон-
ференцията на ООН за търговия и 
развитие (УНКТАД – UNCTAD) и 
данните, декларирани от производи-
телите на ценни кожи в България, 
публикувани в Търговския регистър 
(стенограма от 4 октомври 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. НИКОЛА ДИНКОВ и ВИОЛЕ-
ТА ЖЕЛЕВА относно структурата и 
функционирането на Държавно пред-
приятие „Управление и стопанисване 
на язовири“ (стенограма от 4 октом-
ври 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос  
от н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ и 
ИВАН Д. ИВАНОВ относно окон-
чателен Доклад по сертифика- 
ция №  47/31.03.2017  г. по регистри- 
рана нередност с национален номер 
ОПРК/15/РР/190 от 12.11.2015 г. по 
ДБФП № BG161PO003-2.3.01-0039-С0001 
(стенограма от 8 ноември 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно дей-
ността на „Индустриална зона За-
горе“ АД (стенограма от 8 ноември 
2019 г.).

   Устен отговор в заседанието 
на 5 септември 2019 г. на въпрос от  
н.п. НИКОЛА ДИНКОВ относно 
развитието на Индустриална зона, гр. 
Свиленград.

   Устен отговор в заседанието 
на 22 ноември 2019  г. на въпрос от  
н.п. НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ 

относно състоянието на Оперативна 
програма „Иновации и конкуренто-
способност“.

   Устен отговор в заседанието 
на 22 ноември 2019  г. на въпрос от  
н.п. ХРИСТО ПРОДАНОВ относно 
Държавно предприятие „Управление 
и стопанисване на язовири“.

   Устен отговор в заседанието 
на 22 ноември 2019  г. на въпрос от  
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно на-
меренията за бъдещето на летище 
Стара Загора.

   Устен отговор в заседанието 
на 22 ноември 2019  г. на въпрос от  
н.п. АЛЕКСАНДЪР САБАНОВ от-
носно изграждане на индустриален 
парк Силистра.

   Устен отговор в заседанието 
на 6 декември 2019  г. на въпрос от  
н.п. НИКОЛА ДИНКОВ и ВИОЛЕ-
ТА ЖЕЛЕВА относно териториално 
поделение Хасково на Държавно 
предприятие „Управление и стопа-
нисване на язовири“.

   Устен отговор в заседанието 
на 6 декември 2019  г. на въпрос от 
н.п. ДИМИТЪР ДАНЧЕВ относно 
пренасочване на свободен ресурс на 
Ос-1 и Ос-3 към бюджета на Ос-2 на 
Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г.

ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА, 
министър на енергетиката:

   Устен отговор в заседанието 
на 8 ноември 2019  г. на въпрос от  
н.п. РУМЕН ГЕЧЕВ относно финан-
сово-икономическите ефекти за Бъл-
гария от реализацията на договора 
между „Булгартрансгаз“ и Саудитска-
та компания „Аркад инженеринг“ за 
изграждането на така наречения Бал-
кански поток.
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   Устен отговор в заседанието 
на 6 декември 2019  г. на въпрос от  
н.п. ЕЛЕНА ПЕШЕВА относно пре-
кратяване на процедурата по подно-
вяване на концесионен договор на 
територията на с. Белащица на ин-
веститор „Холсим кариерни матери-
али – Пловдив“ с нови 15 години.

   Устен отговор в заседанието 
на 6 декември 2019  г. на въпрос от 
н.п. СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ относ-
но изпълнението на графика за удъл-
жаване на ресурса за експлоатация 
на 5-и и 6-и блок на АЕЦ „Козлодуй“.

   Устен отговор в заседанието 
на 20 декември 2019 г. на въпрос от  
н.п. ИВО ХРИСТОВ относно реали-
зацията на проекта Балкански поток 
на българска територия.

НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА, 
министър на туризма:

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. БОРИС ЯЧЕВ относно обявения 
фалит на британския туроператор 
„Томас Кук“ (стенограма от 15 ноем-
ври 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ТЕОДОРА ХАЛАЧЕВА относно 
инициативата „Пловдив – европейска 
столица на културата 2019  г.“, ефект 
за туристическия бранш в Пловдив 
и областта (стенограма от 8 ноември 
2019 г.).

   Устен отговор в заседанието 
на 8 ноември 2019  г. на въпрос от  
н.п. РУМЕН ГЕЧЕВ относно мини-
мизиране на загубите за българската 
икономика от фалита на туроперато-
ра „Томас Кук“.

КРАСЕН КРАЛЕВ, 
министър на младежта и спорта:

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. СЕВИМ АЛИ относно изграде-
ни многофункционални спортни пло-

щадки в селата Сини рид, Планини-
ца, Просеник, Трънак и Люляково, 
община Руен, област Бургас (стено-
грама от 5 септември 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ИВАН В. ИВАНОВ относно фи-
нансиране строителство на стадион в 
гр. Шумен (стенограма от 27 септем-
ври 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ относно 
повреда в сградата на Спортно учи-
лище „Васил Левски“ – гр. Пловдив 
(стенограма от 6 декември 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. СТЕФАН БУРДЖЕВ относно 
спортната инфраструктура в община 
Плевен (стенограма от 6 декември 
2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ, ВЕСЕЛА 
ЛЕЧЕВА и ИЛИЯН ТИМЧЕВ от-
носно Национален спортен комплекс 
(НСК) „Диана“ (стенограма от 19 де-
кември 2019 г.).

   Устен отговор в заседанието на 
13 септември 2019  г. на въпрос от  
н.п. ИВАН ЧЕНЧЕВ и ГЕОРГИ 
ГЬОКОВ относно стадион „Българ-
ска армия“.

БИСЕР ПЕТКОВ, 
министър на труда и социалната 
политика:

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА 
относно наложени финансови ко-
рекции по проекти по Оперативна 
програма „Развитие на човешките 
ресурси“ (2014 – 2020  г.) на общини 
от област Пазарджик (стенограма от  
8 ноември 2019 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА 
относно изплатените суми и броя на 
българските граждани, възползвали 



Парламентарен контрол 95

се от законовото право за получава-
не на медицински изделия, помощни 
средства, приспособления и съоръже-
ния за хората с увреждания през го-
дините 2014-а, 2015-а, 2016-а, 2017-а и 
2018 г. чрез заплащане от бюджета на 
МТСП, както и броя на доставчици-
те за съответната година (стенограма 
от 8 ноември 2019 г.).

   Устен отговор в заседанието 
на 13 септември 2019  г. на въпрос 
от н.п. ВИОЛЕТА ЖЕЛЕВА относ-
но проблемите при получаването на 
инвалидните пенсии през периода на 
тяхното преизчисляване.

   Устен отговор в заседанието 
на 5 септември 2019 г. на въпрос от  
н.п. ИВАН В. ИВАНОВ относно по-
мещаване на Дирекция „Бюро по 
труда“ –  гр. Шумен.

   Устен отговор в заседанието на 
27 септември 2019  г. на въпрос от 

н.п. СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА относ-
но промените, свързани с осигурява-
не на по-добра социална закрила на 
най-уязвимите групи през отоплите-
лен сезон 2019 – 2020 г.

   Устен отговор в заседанието на 
27 септември 2019  г. на въпрос от  
н.п. КЛАВДИЯ ГРИГОРОВА-ГАН-
ЧЕВА относно възможности за за-
пазване на трудовата ангажираност 
на лицата в пенсионна възраст.

   Устен отговор в заседанието 
на 8 ноември 2019  г. на въпрос от 
н.п. НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА 
относно Националната програма за 
достъпна жилищна среда и лична 
мобилност 2019 г.

   Устен отговор в заседанието 
на 8 ноември 2019  г. на питане от  
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно по-
литиките за насърчаване на по-дълъг 
трудов живот.
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ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация на Четиридесет и четвъртото 
Народно събрание на Република 
България във връзка с разширяването 
на Европейския съюз и Процеса на 
стабилизиране и асоцииране на Република 
Северна Македония и Република Албания

10.10.2019 г. ДВ, бр. 81/2019 г.



Парламентарна  
приемна
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Постъпили сигнали  
и предложения  
на граждани  
и организации

През Осмата сесия на Четиридесет 
и четвъртото народно събрание в от
дел „Приемна“ към дирекция „Пар
ламентарна канцелария“ са постъпи
ли 18 заявления за достъп до общест
вена информация. Освен заявленията 
за достъп до обществена информа
ция са постъпили 1104 писма, жалби, 
предложения, сигнали, декларации 
и подписки от граждани, органи на 
местната власт, обществени органи
зации и инициативни комитети. От 
тях 250 са получени по електронната 
поща на Народното събрание.

На една част от писмата е отго
ворено, а други са изпратени за про
верка и становище до съответния 
компетентен орган. За периода от 
01.09.2019  г. до 20.12.2019  г. са полу
чени 85 отговора от компетентни 
органи по направени запитвания от 
Народното събрание във връзка със 
сигнали на граждани. 

Значителна част от писмата са 
предоставени на постоянните коми
сии и парламентарните групи. 

Без движение са оставени писма 
– анонимни, без посочен адрес за 
кореспонденция, повторни 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. 

И през изминалата сесия голяма 
част от получената кореспонденция 
от граждани, адресирана главно до 
председателя на Народното събра
ние, е свързана с молби за съдейс
твие във връзка с разрешаването на 
проблеми от личен, битов, социален 
и икономически характер, както и та
кива, които не са от компетенциите 
на законодателния орган и на него
вия председател. В кореспонденция
та се засягат и проблеми, свързани 
с изплащането на лихвочислата по 
многогодишни жилищноспестовни 
влогове, като се настоява за законо
дателни промени. Получени са мно
жество сигнали и за нарушена пътна 
инфраструктура в различни райони 
на страната.

От различни неправителствени ор
ганизации са получени становища и 
предложения за отмяна на Закона за 
социалните услуги, които са насоче
ни към Комисията по труда, социал
ната и демографската политика.

От Асоциацията на българските 
медицински сестри са внесени отдел
ни писма до председателите на парла
ментарните групи по повод недовол
ството на медицинските специалисти, 
работещи в България. Исканията им 
са свързани предимно с подобряване 
на условията на труд, увеличаване на 
трудовите им възнаграждения и др.

Във връзка с обсъжданията на За
кона за държавния бюджет на Репуб
лика България за 2020  г., както и 
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на бюджетите на ДОО и НЗОК за 
2020  г. са постъпили становища и 
предложения от различни организа
ции и институции, които са насочени 
към Комисията по бюджет и финан
си, както и към съответните ресорни 
комисии.

По време на обсъжданията за из
бор на председател на КПКОНПИ 
и по отношение на кандидатурата на 
Сотир Цацаров са получени писма 
от различни институти и фондации 
относно процедурата за неговото из
биране. 

През Осмата сесия на парламен
та в отдел „Приемна“ са внесени и 
подписки чрез следните национални 
граждански инициативи:

– Национална гражданска ини
циатива „Национално единение за 
семейството и децата“ с настояване 
да бъдат направени законодателни 
промени, формулирани в 15 точки. 
След извършена проверка от Глав
на дирекция „Гражданска регистра
ция и административно обслужване“ 
към Министерството на регионал
ното развитие и благоустройството, 
с разпореждане на председателя на 
Народното събрание, подписката е 
разпределена за разглеждане от Ко
мисията по труда, социалната и де
мографската политика, Комисията 
по взаимодействието с неправител
ствените организации и жалбите на 
гражданите, Комисията по здравео
пазването, Комисията по образова
нието и науката, Комисията по въ
просите на децата, младежта и спор
та, Комисията по правни въпроси и 
Комисията по външна политика;

– Национална гражданска иници
атива „За създаване на Държавен 
инвестиционен фонд Северозапад в 
Бюджет 2020“. След извършена про

верка от Главна дирекция „Граждан
ска регистрация и административно 
обслужване“ към Министерството 
на регионалното развитие и благоус
тройството, с разпореждане на пред
седателя на Народното събрание, 
подписката е разпределена за раз
глеждане от Комисията по бюджет 
и финанси, Комисията по взаимо
действието с неправителствените ор
ганизации и жалбите на гражданите, 
Комисията по регионална политика, 
благоустройство и местно самоупра
вление, Комисията по икономическа 
политика и туризъм, Комисията по 
образованието и науката и Комисия
та по труда, социалната и демограф
ската политика.

В зависимост от конкретните иска
ния, сигнали, жалби, молби, предло
жения и мнения кореспонденцията е 
предоставена на различните ресорни 
комисии и/или е изпратена по ком
петентност за проверка, становище и 
предприемане на съответни мерки за 
решаване на проблемите.

 През Осмата сесия на Четириде
сет и четвъртото народно събрание 
значителен брой от получените, реги
стрирани и обработени писма в отдел 
„Приемна“ към дирекция „Парла
ментарна канцелария“ са становища, 
предложения и декларации във връз
ка с разглежданите законопроекти за 
изменения и допълнения на: Закона 
за висшето образование, Закона за 
енергетиката, Закона за тютюна, тю
тюневите и свързаните с тях изделия, 
Закона за здравето, Закона за съслов
ните организации на медицинските 
сестри, акушерките и асоциираните 
медицински специалис ти, на зъботех
ниците и помощникфармацевтите и 
други.


