
НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 ВРЕМЕННА ПАРЛАМЕНТАРНА КОМИСИЯ

за проучване на нормативните основания, фактите и обстоятелствата при 
помилване, опрощаване на несъбираеми държавни вземания и даване и 

възстановяване на българско гражданство и освобождаване и лишаване от 
него през периода 22.01.2002 - 22.01.2012 

Първо редовно заседание, проведено на 23 февруари 2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е

по точка 5 от Дневния ред
Решение за съпоставка с нормативната уредба и практика в другите страни 

членки на Европейския съюз

Временната парламентарна комисия за проучване на нормативните основания, фактите и 
обстоятелствата при помилване, опрощаване на несъбираеми държавни вземания и даване и 
възстановяване на българско гражданство и освобождаване и лишаване от него през периода 
22.01.2002 - 22.01.2012 на основание т. 2 буква „г” на Решение на 41-то Народно Събрание от 
15.02.2012 г.  за  създаване на Комисията и чл.  18 т.  2 от Вътрешните правила за  работа на 
Комисията 

Р Е Ш И:

Възлага на дирекция „Законодателна дейност и европейско право” в Народното събрание 
в срок от един месец да направи съпоставка по въпроса на помилванията с нормативната уредба 
и практика в другите 26 страни членки на Европейския съюз като за целта събере информация 
и направи анализ, за да се получат отговори на следните въпроси:

1. Според законодателството на всяка от страните членки на ЕС има ли специални закони или 
други нормативни актове за помилването и за опрощаването на държавни вземания?

2. Провежда  ли  се  дебат  (политически,  граждански  или  в  рамките  на  институцията,  която 
осъществява процедурата) преди съответно помилване или опрощаване?

3. Как законово е уреден въпросът с публичността на извършените помилвания и опрощавания 
на  държавни  вземания?  Оповестяват  ли  се  имената  на  лицата,  по  отношение  които  е 
постановено помилване или опрощаване, както и мотивите за помилването или опрощаването? 
Има ли периодични доклади или отчети за помилванията и опрощаванията?

4. Публични ли са правилата за помилване и опрощаване на държавни вземания?

5. Има ли помощни органи към държавния глава и/или към друг орган, които са отговорни за 
процедурите по помилването и опрощаването? Какъв е статутът на този помощен орган?

6. Как се подават молбите за помилване? Директно от осъдения? От член на семейството на 
осъдения, от длъжностно лице в затвора, където осъдения изтърпява наказанието или по друг 
начин? Как се подават молбите за опрощаване?

7. Има ли изградена система за институционален контрол между държавните институции при 
осъществяване на процедурите за помилване и опрощаване?

Решението е прието на 23 февруари 2012 г. 

Председател на Комисията: Яне Янев


