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1

Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по транспорт,
информационни технологии и съобщения (водеща); Комисия по бюджет
и финанси; Комисия по
правни въпроси
Приет на: 8 май 2019 г.;
oбн., ДВ, бр. 41 от 2019 г.
Всемирният пощенски съюз е
междуправителствена агенция от
системата на Организацията на обединените нации, специализирана в
областта на пощенските услуги. В
неговите рамки взаимоотношенията
между страните членки се уреждат
чрез актовете на Съюза. Тези актове се изменят, допълват и приемат
от всеки проведен конгрес, който съгласно чл. 14, ал. 1 от Устава е върховен орган на Всемирния пощенски
съюз.
Приемането на Законопроекта за
ратифициране на актовете на Втория
извънреден конгрес на Всемирния
пощенски съюз ще доведе до:
– потвърждаване на принадлежността и участието на Република
България в единната световна пощенска територия, регламентирана
от актовете на Всемирния пощенски
съюз;
– създаване на правна основа за
уреждане на взаимоотношенията
между Република България и останалите страни – членки на Всемирния
пощенски съюз, при осъществяването на международните пощенски услуги;
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– осигуряване изпълнението на ангажиментите на Република България,
свързани с прилагането на актовете
на Съюза както от страна на органите, осъществяващи държавната политика и регулирането на пощенските
услуги, така и от страна на избрания
пощенския оператор, задължен съгласно чл. 27 от Закона за пощенските услуги да изпълнява актовете на
Всемирния пощенски съюз, които са
ратифицирани от Народното събрание на Република България;
– гарантиране на правото на потребителите да ползват международни пощенски услуги от и към всички
192 страни – членки на Всемирния
пощенски съюз;
– гарантиране на правото на Република България да участва в качеството си на страна членка в цялостната дейност на Всемирния пощенски
съюз, неговите ръководни органи и
работните структури към тях.
Закон за ратифициране на Споразумението между Съвета на министрите
на Босна и Херцеговина и правителствата на другите страни – членки
на Инициативата за готовност и превенция при бедствия в Югоизточна
Европа (правителствата на Република
България, Република Хърватия, Република Македония, Черна гора, Република Словения, Република Сърбия,
Република Турция, Република Албания
и Румъния), относно договореностите
със страната домакин за Секретариата на Инициативата за готовност
и превенция при бедствия в Югоизточна Европа, подписано на 4 април
2018 г. в Анкара, Република Турция

Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по вътрешна
сигурност и обществен
ред (водеща); Комисия по
външна политика
Приет на: 8 май 2019 г.;
обн., ДВ, бр. 40 от 2019 г.
Споразумението между страните – членки на Инициативата за готовност и превенция при бедствия в
Югоизточна Европа (DPP1 SEE), е
подписано на 4 април 2018 г. в Анкара, Република Турция, и с него се установява тясно регионално сътрудничество между държавите от региона.
Споразумението има за цел да регламентира правния статут, привилегиите и имунитетите на Секретариата на Инициативата за готовност и
превенция при бедствия в Югоизточна Европа (DPPI SEE).
В Споразумението са регламентирани оперативни функции и задължения на Секретариата на DPPI SEE,
чието седалище се намира в град Сараево, Босна и Херцеговина.
Закон за изменение и допълнение
на Закона за кадастъра и имотния
регистър
Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по регионална
политика, благоустройство и местна политика
(водеща); Комисия по
правни въпроси; Комисия
по земеделието и храните
Приет на: 8 май 2019 г.;
обн., ДВ, бр. 41 от 2019 г.
Законът за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) предвижда
следните по-съществени промени:

Законодателна дейност
1. С направените изменения и допълнения на чл. 16, ал. 3 и със създаването на нов чл. 55а се урежда
възможността за лица, придобили
правоспособност по реда на ЗКИР,
които са търговци или упражняват
свободна професия, да подпомагат
дейността на службите по геодезия,
картография и регистър, като предоставят на хартиен носител официалните документи по чл. 55, ал. 2 от ЗКИР
– скици на поземлени имоти и сгради, схеми на самостоятелни обекти и
удостоверения за наличие или липса
на данни. Документите се получават
чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра. Предоставените по този ред документи
имат силата на официален документ,
издаден от Агенцията по геодезия,
картография и кадастър (АГКК).
Административната тежест за потребителите на кадастрални услуги,
независимо дали това са граждани,
юридически лица (включително малките и средните предприятия), ведомства, общини и др., няма да се увеличи, тъй като с приетите промени не
се въвеждат нови такси и размерът
на съществуващите не се увеличава.
Правоспособните лица по кадастър,
които подпомагат службите по геодезия, картография и регистър при административното обслужване, няма
да получават възнаграждение за това
от държавния бюджет.
2. Въвежда се задължение за лицата, придобили правоспособност по
реда на ЗКИР, да поддържат и да повишават професионалната си квалификация. Правоспособните лица се
задължават да преминават курсове –
на всеки 2 години, след годината, в
която са придобили правоспособност
или са преминали предишен курс
(чл. 20, ал. 4).
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Курсовете за поддържане и повишаване на квалификацията на правоспособните лица по кадастър се
провеждат по програма, одобрена от
АГКК. Курсовете се провеждат от
университетите, в които се обучават
студенти по професионално направление „Архитектура, строителство и
геодезия“, неправителствените професионални организации в областта
на геодезията, картографията и кадастъра и от лица с квалификация и
опит при провеждане на обучения в
областта на кадастъра.
В преходните и заключителните
разпоредби е предвидена разпоредба, по силата на която двугодишният срок за преминаване на курс за
поддържане и повишаване на професионалната квалификация на лицата,
придобили правоспособност по реда
на Закона за кадастъра и имотния
регистър до влизането в сила на този
закон, започва да тече от влизането
в сила на този закон.
3. Извършва се промяна относно
налагането на санкции на лицата,
придобили правоспособност по реда
на ЗКИР, които при изпълнение на
дейността си са нарушили нормативните изисквания (чл. 21, ал. 1, т. 5) и
нарушението е повторно.
4. Изменението на чл. 51, ал. 5
въвежда изискване изработеният от
правоспособното лице проект за изменение на кадастралната карта и
кадастралните регистри да се подава в цифров вид по електронен път
вместо на хартия.
5. С направеното в чл. 55, ал. 6
изменение се разширява кръгът от
органи и лица, които имат право
да получават скици, схеми и удостоверения от АГКК чрез информационната система на кадастъра, като
електронните документи могат да се
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използват за провежданите от тях
производства. Към кръга от органи и
лица са добавени съдебните органи и
заинтересованите лица – собственици
на недвижими имоти.
6. Към правомощията на АГКК се
добавя и осигуряване на координацията с централните и териториалните
организации и юридическите лица
по чл. 32, ал. 1 при осъществяване на
дейностите по създаване на специализираните карти и регистри.
7. Към правата на правоспособните лица се включват дейности,
които те извършват по възлагане от
собствениците на имоти, а именно –
проекти за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри,
и отпадат тези дейности, които не им
се възлагат от собствениците – скици
на поземлени имоти и сгради, и схеми на самостоятелни обекти в сгради
(чл. 16, ал. 4).
8. С изменението на чл. 54а, ал. 3,
с което се облекчава административната тежест при провеждане на
процедурата по въвеждане на строежи и сгради в експлоатация, като
се въвежда задължение за АГКК да
осигури достъп до информационната
система на кадастъра с цел органите, които въвеждат обектите в експлоатация, да извършват служебна
проверка за това дали обектите са
нанесени в кадастралната карта и кадастралните регистри.
9. В преходните и заключителни
разпоредби на ЗИД на ЗКИР се извършват изменения и допълнения на
Закона за устройство на територията
(ЗУТ) и на Закона за геодезията и
картографията (ЗГК).
С извършваното изменение на
чл. 177, ал. 1 от ЗУТ се облекчава
административната тежест при про-

веждане на процедурата по въвеждане на строежи и сгради в експлоатация, като за възложителя на обекта
отпада задължението да предоставя
на органите, въвеждащи обектите в
експлоатация, документ, доказващ,
че обектите са нанесени в кадастралната карта и кадастралните регистри.
Измененията в ЗГК са редакционни и са с цел актуализиране и прецизиране на текстовете, които са неточни или непълни, или не съответстват
изцяло на дейностите, регламентирани в други нормативни актове, или
на практическото изпълнение, вследствие въвеждането на най-съвременните технологии в геодезическата
практика.
10. С оглед на необходимостта от
извършване на промени в подзаконовите нормативни актове по прилагане на ЗКИР, които трябва да бъдат
приведени в съответствие с измененията, произтичащи от този закон, е
предвидено законът да влезе в сила в
3-месечен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“.
Закон за изменение и допълнение на
Закона за енергетиката
Вносители: н.п. Делян Добрев и Валентин Николов
Комисия: Комисия по енергетика
Приет на: 9 май, 2019 г.;
обн., ДВ, бр. 41 от 2019 г.
ЗИД на Закона за изменение и
допълнение на Закона за енергетиката (ЗИД на ЗЕ) има за основна
цел продължаване на процеса на либерализация на електроенергийния
пазар. Законът спомага за осигуряване на допълнителни количества
електроенергия, с оглед повишаване

Законодателна дейност
на ликвидността на електроенергийната борса с оглед създаване на стабилен и предвидим пазар на електроенергия. По-високата конкуренция
се очаква да доведе до предлагането
на по-голям брой и по-разнообразни борсови продукти, отговарящи в
най-голяма степен на портфолиото
на съответните търговски участници,
което ще даде допълнителен тласък
в развитието на борсовата търговия
и ще повиши доверието на всички
търговски участници в работата на
пазара на електрическа енергия.
С въведените изменения производителите на електроенергия с инсталирана мощност между 1 MW и
4 MW не по-късно от 1 октомври
2019 г. преминават от преференциални цени към пазарна цена и договор
за компенсиране с премия, като се
предвижда да има преходен период,
в който общественият доставчик и
крайните снабдители да изкупуват по
преференциална цена от тези производители произведената електроенергия. В срок до 31 август 2019 г.
производителите на електрическа
енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност 1
MW до 4 МW на енергийни обекти
трябва да сключат с Фонд „Сигурност на електроенергийната система“
договор за компенсиране с премия
за произведените от тях количества
електрическа енергия до размера на
определеното им нетно специфично
производство на електрическа енергия, въз основа на което е определена преференциалната им цена.
Договорите влизат в сила не покъсно от 1 октомври 2019 г., като от
1 юли 2019 г. до влизането в сила на
договора общественият доставчик
или крайният снабдител изкупуват
електрическа енергия по преферен-
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циални цени от производителите по
ал. 1, присъединени към електропреносната, съответно към електроразпределителната мрежа. Крайните
снабдители продават на обществения
доставчик изкупените количества
електрическа енергия по цената, по
която са я закупили. Общественият доставчик продава на борсов пазар изкупената от него електрическа
енергия, като за изкупеното количество електрическа енергия от всеки
производител общественият доставчик получава компенсация от Фонд
„Сигурност на електроенергийната
система“ в размер на стойността на
премията за този производител.
Със закона се предвижда Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да провежда търг за
предоставяне на преференциална
цена и/или премия за електрическа
енергия от високоефективно комбинирано производство на топлинна и
електрическа енергия, произведена
от съществуващ или нов обект при
определените в закона условия. Тези
търгове трябва да бъдат съобразени
със законодателството на Европейския съюз по отношение на предоставянето на държавна помощ.
Със ЗИД на ЗЕ се регламентира
редът, относно провеждането на паралелни процедури при утвърждаване на нови и при изменение на
действащи цени. Разпоредбата има
за цел да конкретизира правомощието на КЕВР да утвърждава цените на
топлинната и електрическата енергия, цените за пренос и разпределение на електрическа енергия, цената
или компонентата от цена по чл. 30,
ал. 1, т. 17 от Закона за енергетиката
(ЗЕ) и да определя премии по чл. 33а
от ЗЕ, както и да ги изменя в случай
на необходимост. Това е необходимо
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предвид свързаността на цените по
веригата производство – пренос –
разпределение – обществена доставка снабдяване от краен снабдител –
потребител, както и поради факта, че
при дружествата, които използват за
основно гориво природен газ, изменението на неговата цена оказва пряко
влияние върху цената на топлинната
енергия и цената на електрическата
енергия от високоефективно комбинирано производство.
Със закона се облекчава административната тежест при работата на
производителите на електрическа
енергия по чл. 30, ал. 2 от Закона за
енергията от възобновяеми източници с Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ и Агенцията за
устойчиво енергийно развитие, която към момента е неоправдано затруднена и създава ненужни пречки
пред развитието на този тип малки
проекти. Предлага се ред, при който
малките централи веднъж годишно
ще декларират информация и внасят съответните вноски за предходната година във Фонд „Сигурност на
електроенргийната система». Също
така се прави изменение в Закона за
енергия от възобновяеми източници,
с което същите производители ще
бъдат облекчени от административна тежест, като предоставят информация към агенцията за устойчиво
енергийно развитие веднъж годишно.
Със ЗИД на ЗЕ се премахва досега съществуващата неяснота относно лицата, които дължат цените за
достъп и пренос до/през съответната
мрежа, както и се гарантира, че изнесената електрическа енергия с произход България няма да бъде третирана различно от тази, реализирана
на вътрешния пазар в съответствие с
европейското законодателство.

Законът предоставя възможността
клиент или производител на електрическа енергия с обект с предоставена, съответно инсталирана мощност,
над 50 kw да поиска от оператора на
електропреносната или електроразпределителната мрежа подмяна на
средството за търговско измерване с
такова с дистанционен отчет на данните от измерването по периоди
на сетълмент съгласно правилата за
търговия. Подмяната се извършва
в срок до 30 дни от постъпване на
искането и след заплащане на стойността на средството за търговско измерване и разходите по подмяната.
Въведената мярка цели да спомогне
за по-добър енергиен мениджмънт от
страна на крайните клиенти и търговците на електроенергия. Ползата би
била в постигане на по-ниски разходи за балансиране.
Въведена е и промяна в правомощията на енергийния регулатор, с
която от новия ценови период да се
определя прогнозна месечна разполагаемост. Разпределянето на количествата по месеци ще даде възможност за по-коректно планиране на
необходимото количество електроенергия за нуждите на регулирания
пазар, а оттам производителите ще
имат по-ясна представа за свободните количества, които да предложат
на свободен пазар.
Не на последно място със ЗИД на
ЗЕ се въвеждат и мерки по изпълнението на Регламент (ЕС) 2017/1938
на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2017 г. относно
мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ и за отмяна
на Регламент (ЕС) № 994/2010 (ОВ,
L 280/1 от 28 октомври 2017 г.).
В преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на ЗЕ се правят из-

Законодателна дейност
менения и допълнения и в Закона за
енергията от възобновяеми източници и Закона за устройство на територията.
Закон за ратифициране на споразумението за извършване на Икономичес
ки преглед на Република България
между Република България, от една
страна, и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие
(ОИСР), от друга страна
Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по икономическа
политика и туризъм (водеща); Комисия по бюджет
и финанси; Комисия по
правни въпроси
Приет на: 9 май 2019 г.;
обн., ДВ, бр. 41 от 2019 г.
Извършването на Икономически
преглед на страната ни като едно от
действията, заложени в Пътната карта на Република България по присъединяването към ОИСР, е една от
задължителните стъпки по пътя на
членството на България в ОИСР.
Чрез икономическия преглед на страната ни се цели установяване състоянието на икономиката, финансовата
система, секторните политики във
връзка със спазването на принципите, споделяни от страните – членки
на Организацията за икономическо
сътрудничество и развитие.
Прегледът продължава от 9 до 12
месеца и включва следните фази:
диагностична фаза за събиране на
информация; фаза на препоръките –
съставя се проект на доклад и препоръките в него се обсъждат с правителството; дискусия в Комитета
– окончателният вариант на доклада
се представя на всички държави –
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членки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие,
и се обсъжда в Комитета за преглед
на икономиката и развитието.
В рамките на Споразумението,
в допълнение към Икономическия
преглед, екипът на Организацията
за икономическо сътрудничество и
развитие ще изготвя в двегодишен
период шестмесечни прогнози. Извършването на прегледа е на стойност 750 хил. евро и ще се финансира
чрез средства, осигурени по бюджета
на Министерството на икономиката,
като сумата се отпуска за периода от
1 март 2019 г. до 1 март 2021 г. Организацията за икономическо сътрудничество и развитие управлява средствата по вноската в съответствие
със своите финансови регламенти,
правила, процедури и политики.
Резултатите от работата, под каквато и да е форма, са собственост
единствено на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Възникналите спорове се уреждат в Постоянния арбитражен съд в
Париж.
Закон за изменение и допълнение на
Закона за мерките срещу изпирането
на пари
Вносители: н.п. Пламен Нунев, Менда
Стоянова, Маноил Манев
и Александър Иванов
Комисии: Комисия по вътрешна
сигурност и обществен
ред (водеща); Комисия
по бюджет и финанси;
Комисия за контрол над
службите за сигурност,
прилагането и използването на специалните
разузнавателни средства
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и достъпа до данните по
Закона за електронните
съобщения; Комисия по
правни въпроси; Комисия
по европейските въпроси
и контрол на европейските фондове
Приет на: 16 май 2019 г.;
обн., ДВ, бр. 42 от 2019 г.
Със закона се правят промени в
няколко насоки, а именно:
1. Отпада изискването за утвърждаване на вътрешните правила за
контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на
тероризма от дирекция „Финансово
разузнаване“ на Държавна агенция
„Национална сигурност“. Задължителното утвърждаване на вътрешните правила на задължените лица се
заменя с възможността контролните
органи на агенцията да извършват
проверки по документи за спазване
изискванията на чл. 101 – 105 от закона.
2. Прецизирани са текстовете, които предвиждат изключение от задълженията за докладване при съмнение
за изпиране на пари или за наличие
на средства с престъпен произход по
отношение на лицата, упражняващи
регламентирана в Закона за адвокатурата дейност. Тези лица не са длъжни
да докладват при съмнение за изпиране на пари само по отношение на
информацията, която те получават от
или относно някой от своите клиенти
в процеса на установяване на правното му положение, или при защита
или представителство на този клиент
във или по повод на производство,
регламентирано в процесуален закон,
което е висящо, предстои да бъде образувано или е приключило, включително при предоставяне на прав-

на консултация за образуване или
избягване на такова производство,
независимо дали тази информация
е получена преди, по време на или
след приключване на производството. Това изключение не се прилага,
когато лицето, упражняващо регламентирана в Закона за адвокатурата
дейност взема участие в дейностите
по изпиране на пари или финансиране на тероризма, дава правната консултация по искане, което има за цел
изпиране на пари или финансиране
на тероризма, или знае, че клиентът
търси юридически съвет за целите на
изпиране на пари или финансиране
на тероризма.
3. Прецизират се категориите задължени лица по закона, а за категорията „търговци на едро“ се прави
уточнение, че в нея не се включват
производителите, когато продават
произведените от тях стоки.
4. С предлаганите промени в
чл. 63 се разширяват случаите, в които не се заявяват за вписване данни
за действителни собственици, когато
същите вече са вписани в съответните регистри на друго основание и
са видни, като от тази възможност
може да се ползват и юридическите
лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица
с нестопанска цел.
5. Промените в раздел І на глава
осма от закона внасят яснота относно приложимостта на разписаните в
него правила, процедури и изисквания и по отношение на финансирането на тероризма.
6. Въведена е легална дефиниция
на понятието „имущество“, чрез която да се определят активите и оценимите права, които се включват в
това понятие.

Законодателна дейност
7. С отделни текстове от закона се
преодоляват неясноти, установени в
практиката по прилагането му, както и от Европейската комисия във
връзка с оценката на съответствието на българското законодателство
с изискванията на Директива (ЕС)
2015/849 на Европейския парламент
и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането
на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за
отмяна на Директива 2005/60/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета
и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията.
8. В съответствие с изискванията
на Директива (ЕС) 2015/849 се доразвиват контролните правомощия на
Българската народна банка, Комисията за финансов надзор и Държавната
комисия по хазарта, в качеството им
на органи за надзор. При осъществяването на надзор върху дейността на
поднадзорните им лица и установяване на административни нарушения на
Закона за мерките срещу изпирането
на пари, тези органи ще имат правомощия да ангажират административнонаказателна отговорност. С промените се обезпечава и задължението
на Българската народна банка и Комисията за финансов надзор да публикуват на своите интернет страници
административните санкции и мерки,
наложени при осъществяването на
контрол по спазване изискванията на
Закона за мерките срещу изпирането
на пари и Закона за мерките срещу
финансирането на тероризма.
9. Във връзка с установени от Европейската комисия пропуски при
транспониране на изискванията на

15

Директива (ЕС) 2015/849 в българското законодателство са направени
промени и в следните закони:
– в Закона за мерките срещу финансирането на тероризма;
– в Закона за Комисията за финансов надзор – изрично се гарантира
възможността за сътрудничество от
страна на Комисията с посочените в
закона европейски органи и по въпросите относно предотвратяване използването на финансовата система
за целите на изпирането на пари и
финансирането на тероризма;
– в Закона за кредитните институции – урежда се предоставянето на
информация на европейските надзорни органи от Българската народна
банка във връзка с предотвратяване
използването на финансовата система за целите на изпирането на пари
и финансирането на тероризма;
– в Закона за платежните услуги и
платежните системи;
– в Закона за хазарта.
Закон за изменение и допълнение на
Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България
Вносител: Министерски съвет
Комисии: К о м и с и я п о о т б р а н а
(водеща); Комисия по
правни въпроси; Комисия
за борба с корупцията,
конфликт на интереси
и парламентарна етика;
Комисия по труда, социалната и демографската
политика; Комисия по
икономическа политика
и туризъм
Приет на: 16 май 2019 г.;
обн., ДВ, бр. 42 от 2019 г.
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Със Закона за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България се прецизира кръгът от лица,
задължени да подават декларации по
чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество, извън лицата, заемащи висши
публични длъжности в Министерството на отбраната.
Създава се възможност на военнослужещите да се изплаща левовата
равностойност на полагащата се безплатна храна и ободряващи напитки
по време на занятия, учения, тренировки и лагери при обективна невъзможност за осигуряването є.
Увеличава се максималната продължителност на работната смяна до
24 часа за някои длъжности за цивилни лица в случаите, когато дейността на въоръжените сили налага
работата да се извършва съвместно
от военнослужещи и от цивилни служители.
Осигурява се възможност работодателят във въоръжените сили да
може да възложи свои правомощия
по трудовото правоотношение на
оправомощени от него длъжностни
лица с ръководни функции.
Създава се възможност българските граждани, участвали в мисии
и операции на въоръжените сили на
Република България извън територията на страната да ползват социалните кухни към Министерството на
отбраната и да бъдат подпомагани с
парични средства, в случай че изпаднат в тежко материално положение.
На военнослужещите и цивилните
служители в състава на многонационални формирования или които заемат длъжности в задгранично пред-

ставителство на Република България,
в международни организации или в
други международни инициативи на
територията на страната и извън нея,
се дават нови права, свързани с материалното подпомагане, ползването на лечебните заведения, военните
клубове, почивната и спортната база
към Министерството на отбраната,
както и ползването на държавните
детски градини към Министерството
на отбраната.
Със Заключителна разпоредба се
допълва Кодекса за застраховането,
за да се отстрани несъответствие в
правната уредба относно периода на
задължителната гранична застраховка за автомобили с чужда регистрация, когато задължение за застраховане е предвидено в споразумения,
по които Република България е страна и в Закона за преминаването през
и пребиваването на територията на
Република България на съюзнически
и на чужди въоръжени сили.
Закон за изменение и допълнение на
Закона за лечебните заведения
Вносител: н.п. Лъчезар Иванов и група народни представители
Комисия: Комисия по здравеопазването
Приет на: 17 май 2019 г.;
обн., ДВ., бр. 42 от 2019 г.
Със закона се прави изменение и
допълнение на Закона за лечебните
заведения с цел осигуряване изпълнението на конституционно прогласеното в чл. 52 право на гражданите
до достъпна медицинска помощ и изпълнение на функцията на държавата
за закрила на здравето на гражданите.

Законодателна дейност
Съгласно чл. 13, ал. 1 и чл. 14,
ал. 1 от Закона за лечебните заведения, индивидуална и групова практика за първична медицинска помощ се организира и осъществява
от лекар с призната специалност по
обща медицина, който се регистрира в съответната регионална здравна
инспекция. Разпоредбата е приета в
съответствие с чл. 29, параграф 1 от
Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно признаването
на професионалните квалификации,
уреждащ правото на упражняването
на професионални дейности от общопрактикуващи лекари.
В чл. 14а от Закона за лечебните заведения изрично се посочва, че
право да организират и осъществяват
индивидуална или групова практика за първична медицинска помощ,
след регистрация по реда на чл. 40,
имат и лекари, приети за обучение за
придобиване на специалност по обща
медицина, за период не по-дълъг от
определения по реда на чл. 181, ал. 1
от Закона за здравето срок за обучение за придобиване на специалността. Тази разпоредба изцяло кореспондира с правната възможност,
предвидена в параграф 2 на чл. 29
от Директива 2005/36/ЕО съгласно,
която държавите членки да могат да
освобождават от изискването за придобита специалност по обща медицина лица, които в момента специализират „Обща медицина“.
Действащите разпоредби на § 4 и
§ 5 от преходните и заключителните
разпоредби към Закона за допълнение на Закона за лечебните заведения (ДВ, бр. 47 от 2014 г.) Еднозначно
посочват, че лекарите, осъществяващи дейност като индивидуална или
групова практика за първична меди-
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цинска помощ, които не притежават
специалност „Обща медицина“, са задължени да придобият специалност в
срок до 3 юни 2019 г.
По данни на регионалните здравни инспекции броят на лекарите,
осъществяващи дейност като индивидуална практика за първична медицинска помощ, които не са придобили специалност „Обща медицина“
и чиято регистрация подлежи на заличаване след 3 юни 2019 г.
Поради изтичане на законоустановения срок, е общо 568. Лекарите,
осъществяващи дейност като групова практика за първична медицинска
помощ, които не са придобили специалност „Обща медицина“ и чиято
регистрация подлежи на заличаване
след 3 юни 2019 г. са общо 105.
Не малка част от общопрактикуващите лекари изпитват затруднение
при изпълнение на изискването за
придобиване на специалност „Обща
медицина“ в определения от закона
срок, тъй като се налага да отсъстват от практиката си за времето на
обучение и са изправени пред невъзможността да намерят заместник в
практиката за времето на отсъствие.
Този проблем е най-често срещан
при практиките на общопрактикуващи лекари в отдалечени и труднодостъпни райони, поради което тези
лекари са обективно затруднени да
провеждат обучението си за придобиване на специалност „Обща медицина“ в законоустановените срокове.
Със закона се определя, че лекарите, които до 3 юни 2019 г. не са
придобили специалност „Обща медицина“, но са започнали обучение за
придобиване на тази специалност, да
продължат да осъществяват дейност
като индивидуална или групова практика за първична медицинска помощ
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за срок от 4 години от влизането в
сила на закона.
Предвижда се лекарите, които до 3
юни 2019 г. не са зачислени за придобиване на специалност по обща
медицина да могат да продължат да
работят като индивидуална или групова практика за първична медицинска помощ за срок от 4 години от
влизането в сила на този закон, при
условие че се зачислят за придобиване на специалност „Обща медицина“
в срок до една година от влизането в
сила на този закон.
Целта на предлаганите промени е
да се предотврати закриването на голям брой практики за първична медицинска помощ, особено в отдалечени и труднодостъпни райони, като
се даде възможност на общопрактикуващите лекари, които са започнали
обучение за придобиване на специалност „Обща медицина“ да завършат
обучението си.
Приемането на законодателната
инициатива ще гарантира достъпа на
населението до първична медицинска помощ и кореспондира с целта
за осигуряване на достъпно медицинско обслужване на българските граждани.
Закон за признаване, изпълнение
и изпращане на съдебни актове за
налагане на наказание лишаване от
свобода или на мерки, включващи
лишаване от свобода
Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по правни въпроси (водеща); Комисия по
европейските въпроси и
контрол на европейските
фондове
Приет на: 29 май 2019 г.;
обн., ДВ, бр. 45 от 2019 г.

Законът въвежда в българското законодателство изискванията
на Рамково решение 2008/909/ПВР
на Съвета от 27 ноември 2008 г. за
прилагане на принципа за взаимно
признаване към съдебни решения по
наказателни дела, с които се налагат наказания лишаване от свобода
или мерки, включващи лишаване от
свобода, за целите на тяхното изпълнение в Европейския съюз, изменено
с Рамково решение 2009/299/ПВР на
Съвета от 26 февруари 2009 г. за изменение на рамкови решения 2002/584/
ПВР, 2005/214/ПВР, 2006/783/ПВР,
2008/909/ПВР и 2008/947/ПВР.
Законът урежда условията и реда
за признаване и изпълнение в Република България на съдебни актове за
налагане на наказание лишаване от
свобода или на мерки, включващи
лишаване от свобода, постановени
в друга държава – членка на Европейския съюз, както и за изпращане
на такива актове, постановени в Република България, за признаване и
изпълнение в друга държава членка.
Компетентен орган по признаване
на чужди съдебни актове е окръжният съд по местоживеенето на лицето, на което е наложено наказанието
или мярката или Софийският градски съд, когато местоживеенето на
лицето в страната е неизвестно или
то не живее в нея.
Условие за изпращане на съдебен
акт за признаване и изпълнение в
Република България е деянието, за
което той се отнася, да съставлява
престъпление и по българското законодателство. Двойна наказуемост
не се изисква, когато присъдата или
мярката са постановени по повод на
престъпленията, изрично посочени в
закона, когато в издаващата държава
те са наказуеми с лишаване от свобо-

Законодателна дейност
да за максимален срок не по-малко
от три години или за тях се предвижда мярка, включваща лишаване от
свобода за максимален срок не помалко от три години.
Процедурата по признаване на
чужди съдебни актове включва възможността за провеждане на консултации с компетентния орган на
издаващата държава членка преди
изпращането на акта.
Особеност на режима, въведен
с Рамковото решение, в отлика от
действащия към този момент режим
между Република България и държавите – членки на Европейския съюз,
е възможността след консултации
между издаващия и изпълняващия
орган за изпълнение на влязлата в
сила присъда да бъде трансферирано
лице с гражданство, различно от това
на изпълняващата държава. Подобни
действия могат да бъдат предприети
само след провеждането на предварителни консултации между издаващия и изпълняващия орган и при наличие на съгласие от изпълняващия
орган удостоверението и влезлият в
сила съдебен акт да му бъдат изпратени.
За гарантиране на изпълнението
в Република България на признатия
чужд съдебен акт е предвидена възможност за временно задържане на
лицето при спазване на условията и
реда на Наказателно-процесуалния
кодекс.
В 14-днeвен срок от получаването
на съдебния акт съдът образува дело
и насрочва открито съдебно заседание за неговото разглеждане с призоваване на лицето и неговия защитник. Дава се възможност на лицето
да изрази своето становище по отношение на трансфера, като това становище задължително следва да бъде
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взето предвид от съда при постановяване на решението, особено с оглед
на неговата ресоциализация. Съдът
разглежда делото еднолично със задължителното участие на прокурор.
Неявяването на лицето, когато то е
редовно призовано, не е пречка за
разглеждане на делото. Решението
на съда подлежи на обжалване или
протест пред съответния апелативен
съд в 14-дневен срок от обявяването
му.
Съдът може да адаптира наказанието, наложено от издаващата държава членка, като го приспособи
към най-близкото по вид и характер
наказание, предвидено за подобни
деяния по българското законодателство. Наказание лишаване от свобода или мярка, включваща лишаване
от свобода, не могат да бъдат заменени с глоба или с друга форма на
парична санкция, а приспособеното
наказание не може да бъде по-тежко
по вид или срок от наложеното в издаващата държава.
Предвидени са основанията за признаване и изпълнение, за отлагане на
признаването, за отказ от признаване
и изпълнение, както и за частично
признаване и изпълнение.
Окончателното решение за признаване на съдебния акт се постановява в срок 90 дни от получаването
на съдебния акт и удостоверението,
като при изключителни обстоятелства, когато няма възможност да
спази този срок, съдът информира
незабавно компетентния орган на издаващата държава, като посочва причините за забавянето, както и срока,
необходим за вземането на окончателно решение.
Предвидени са и хипотезите на
прекратяване на изпълнението – при
оттегляне на удостоверението или
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друг случай, в резултат на който наказанието престава да подлежи на
изпълнение, включително при постановяване на амнистия или помилване.
Регламентират се и правилата за
изпращане на български съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки,
включващи лишаване от свобода,
за признаване и изпълнение в друга
държава членка. Компетентен орган
да изпрати актовете в този случай е
съдът, който ги е постановил като
първа инстанция. Изпращането на
съдебния акт може да стане служебно от съда, както и по искане на прокурора или на лицето, което е осъдено или на което е наложена мярката.
Едно от условията за изпращане на
съдебния акт, е осъденото лице да се
намира на територията на Република България или на територията на
изпълняващата държава и да е дало
своето съгласие, като хипотезите, при
които не се изисква такова съгласие,
са изрично посочени в закона.
В глава четвърта на закона са установени правилата за процедура за
трансфер на осъдени лица. Предвидено е предаването на лицето да се
осъществява на предварително уговорена дата между двете държави
членки, но не по-късно от 30 дни от
постановяването на окончателното
решение. Ако в този срок възникнат
непредвидени обстоятелства, предаването се осъществява веднага след
отпадането им, като се уговаря нова
дата, на която да се осъществи предаването, като в този случай предаването се извършва в срок 10 дни.
Въвежда се „принципът на особеността“, според който лице, предадено на Република България в изпълнение на закона, не може да бъде

наказателно преследвано, съдено или
задържано за престъпление, извършено преди трансфера му, различно
от това, за което е предадено, освен
ако не са налице изрично предвидените в закона условия.
Регламентирани са и случаите за
предаване на основание на Европейска заповед за арест и транзит през
територията на Република България
на лице, което подлежи на трансфер
в изпълняваща държава членка.
Със закона се правят и съответните промени в Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест.
Закон за изменение и допълнение на
Закона за дейностите по предоставяне
на услуги
Вносители: Министерски съвет
Комисия: Комисия по икономическа
политика и туризъм
Приет на: 30 май 2019 г.;
обн., ДВ, бр. 45 от 2019 г.
Законът за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги (ЗИД на ЗДПУ)
има за цел да осигури прилагането
на разпоредбите на Регламент (ЕС)
2018/302 на Европейския парламент
и на Съвета от 28 февруари 2018 г.
за преодоляване на необоснованото
блокиране на географски принцип и
на други форми на дискриминация
въз основа на националността, местопребиваването или мястото на установяване на клиентите в рамките
на вътрешния пазар и за изменение
на регламенти (ЕО) № 2006/2004 и
(ЕС) 2017/2394 и Директива 2009/22/
ЕО (ОВ, L 60/1 от 2 март 2018 г.).
Приетият през 2018 г. Регламент
(ЕС) 2018/302 е насочен към преодо-
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ляване на търговски практики, които
необосновано дискриминират на географски принцип клиентите и потребителите в рамките на европейския
пазар. Регламентът цели да осигури
повече възможности на потребителите при закупуването на стоки и услуги от търговци, намиращи се в друга
държава – членка на Европейския
съюз, като гарантира, че всички клиенти от Европейския съюз ще имат
същия достъп до оферти, цени и условия на продажби както гражданите
и местните лица на държавата членка, в която е установен търговецът.
С разпоредбите на регламента се
забраняват търговски практики, които дискриминират потребителите
въз основа на тяхното гражданство,
място на пребиваване или място на
установяване, като например блокиране или ограничаване на достъпа
до онлайн интерфейса на търговеца,
прилагане на различни общи условия и цени, отказ на доставки, отказ
за приемане на платежни средства
от друга държава и др. Регламентът
обхваща предотвратяването на случаите на дискриминация във взаимоотношенията търговец – потребител
и във взаимоотношенията търговец –
предприятие, когато предприятието е
краен потребител, и се прилага само
когато сделките имат трансграничен
елемент.
Регламентът е пряко приложим,
но държавите членки следва да определят един или повече правоприлагащи органи и органи, които да оказват
практическо съдействие на потребителите. Във връзка с това със ЗИД
на ЗДПУ се предвижда създаване на
самостоятелен раздел IV „Защита от
дискриминация“ в глава пета от закона (§ 4 от ЗИД на ЗДПУ), където са разписани основните текстове,
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свързани с обща забрана за дискриминация на получателите на услуги по причини, свързани с тяхното
гражданство, местопребиваване или
място на установяване, включително
чрез дискриминационни разпоредби
в общите условия за достъп, когато
няма обективни причини, обосноваващи подобни разпоредби, и забрана
за блокиране на географски принцип в нарушение на Регламент (ЕС)
2018/302. Европейският потребителски център към Комисията за защита
на потребителите и Единното звено
за контакт са определени за органи,
които ще оказват практическо съдействие и помощ на получателите на
стоки и услуги във връзка с общата
информация, необходима за прилагането на Регламент (ЕС) 2018/302 (§ 2
от ЗИД на ЗДПУ).
Законът урежда последиците от
неизпълнението на задълженията по
регламента, като нов чл. 29б предвижда всички засегнати лица, които
са обект на дискриминация, да имат
право на съдебна защита по общия
ред, предвиден в Гражданския процесуален кодекс, а в случаите, когато
получателят на услуги е потребител
по смисъла на чл. 2, т. 12 от Регламент (ЕС) 2018/302, търговците ще
подлежат на контрол по реда на Закона за защита на потребителите.
Със заключителните разпоредби
към ЗИД на ЗДПУ се правят изменения в Закона за защита на потребителите, които предвиждат Комисията за защита на потребителите
да осъществява контрол за спазване
на изискванията на Регламент (ЕС)
2018/302 в случаите, когато клиентът
е потребител по смисъла на чл. 2,
т. 12 от регламента.
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Закон за изменение и допълнение на
Закона за държавната собственост
Вносител: н.п. Александър Ненков и
група народни представители
Комисии: Комисия по правни въпроси (водеща); Комисия
по регионална политика,
благоустройство и местно
самоуправление
Приет на: 15 май 2019 г.; върнат за
ново обсъждане
Повторно
приет на: 29 май 2019 г.;
обн., ДВ, бр. 44 от 2019 г.
Целта на извършените със Закона
за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост законодателни промени е оптимизиране
на процедурата, свързана с отчуждаването на частни имоти за държавни нужди. В 7-дневен срок от постъпване на искането съдът може да
допусне предварително изпълнение
на акта за отчуждаване, когато това
се налага, за да се защитят особено важни държавни или обществени
интереси при реализирането и изграждането на значими национални
обекти и обекти с национално значение. Такава възможност има само,
ако имотът не е единствено жилище
на собственика. Необходимо е също
така да има влязъл в сила подробен
устройствен план, с който имотът е
отреден за изграждане на национален обект или обект с национално
значение, и определеното обезщетение да е внесено по сметка на правоимащите лица или по сметка на
областния управител.
Запази се възможността за въвод
на инвеститора във владение в имо-

та и за получаването на разрешение
за строеж, като се предвиди при допускане на предварителното изпълнение съдът да определи и парична
гаранция в размер на една трета от
размера на внесеното от инвеститора
обезщетение.
С цел да се гарантират правата и
интересите на собственика на отчуждения имот и да се обезпечи правото
на съдебна защита се прецизират и
разпоредбите за съобщаването на отчуждителния акт, като отпада задължението за изготвяне на протоколи,
подписани от съседи, с цел удостоверяване, че заинтересованите лица
не са намерени на съответния адрес.
Уведомяването на собственика на
имота ще се извършва по реда на
чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс, което обезпечава правото на защита на собствеността на
гражданите и организациите.
Въведе се нова категория „обект с
национално значение“ – това са индустриалните зони или технологичните паркове с необходимата техническа инфраструктура за привличане
на инвестиции, с което се цели да се
улесни инвеститорският процес.
Закон за изменение и допълнение на
Закона за авторското право и сродните му права
Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по правни въпроси (водеща), Комисия
по културата и медиите,
Комисия по транспорт,
информационни технологии и съобщения
Приет на: 5 юни 2019 г.;
обн., ДВ, бр. 47 от 2019 г.
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Със закона са прецизирани разпоредби в дял втори „а“ „Колективно
управление на авторски или сродни
на тях права“, относно работата на
комисиите за утвърждаване на тарифи на организациите за колективно
управление на права, както и начина на съставяне и актуализиране на
списъка на медиаторите, поддържан
от министъра на културата. Етап от
дейността на комисията по чл. 94р е
уведомяването на административния
орган за резултата от нейната работа.
Доколкото законът не поставя допълнителни изисквания към формата на
уведомяването, налице е възможност
за тълкуване по какъв начин същото
следва да се извърши. В чл. 94р, ал. 5
се допълва с изискванe комисията
да избира от състава си председател,
чрез който да организира комуникацията си, в т. ч. с административния
орган. Като елемент от стабилността
на отношенията между правоносители и ползватели, в т.ч. като предпоставка за равното третиране на
ползвателите и за заплащането на
справедливи възнаграждения е предвидено тарифите на организациите за
колективно управление на права да
бъдат договаряни с представителните
организации на ползватели. Практиката по прилагането на чл. 94р показва, че изискването за съгласуване с регистрираните организации по
чл. 94б и представителните организации на ползвателите и свързания с
него отказ предоставят възможност
да се бламира съставянето на актуален списък или включването в него
на нови медиатори, което от своя
страна е пречка за назначаване на
комисията, предвидена в рамките на
процедурата по утвърждаване на тарифите на организациите за колек-
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тивно управление. В чл. 94ш, ал. 1
е премахнато изискването за съгласуване и вместо това е предвидено,
че преди да извърши ново вписване
на медиатор, министърът на културата или оправомощен от него заместник-министър изисква становище от регистрираните организации
за колективно управление на права
и от представителните организации
на ползвателите. Становището се
предоставя в 14-дневен срок от получаването на искането. Липсата на
становище не спира процедурата по
вписването.
Със закона се допълват правомощията на Министерството на културата за контрол върху дейността на
организациите за колективно управление на права и на независимите
дружества за управление на права.
Длъжностни лица, определени със
заповед на министъра на културата,
имат право да извършват проверки
на място и по документи, изискват
достъп до подлежащите на контрол
обекти и до документите, необходими за извършването на проверки,
изземват трайни материални носители, съдържащи закриляни от закона
обекти, свързани с нарушението, използват автоматизирани средства за
контрол при констатиране на нарушенията по чл. 97, дават задължителни разпореждания за отстраняване
на несъответствия и нарушения на
закона, както и да изискват съдействие от органите на Министерството
на вътрешните работи, общините и
кметствата при или по повод проверките. Законът въвежда използването
на съвременни технологични решения с цел осъществяване на дистанционен мониторинг върху телевизи-
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онните програми, разпространявани
от кабелни, сателитни и други платформени оператори. Длъжностните
лица на Министерството на културата имат право да използват автоматизирани средства за контрол, чрез
които да установяват нарушенията
дистанционно. В § 2 от допълнителните разпоредби, т. 21 се дава дефиниция на автоматизирани средства
за контрол – стандартизирани или
сертифицирани от независима организация, установена на територията
на Европейския съюз, уреди и/или
компютърни програми, които автоматично констатират използването
на закриляни от закона обекти в присъствие или отсъствие на контролен
орган и в присъствие или отсъствие
на проверяваното лице.
Законът установява улеснена процедурата по връчване на актовете
за установяване на административни нарушения и на наказателните
постановления, която не се прилага
спрямо физическите лица, а засяга
единствено юридическите лица и едноличните търговци.
В преходните и заключителните разпоредби се изменя Законът за
електронните съобщения. С измененията в чл. 337, 337а и 337б се определя облекчена процедура за връчване
на актовете за установяване на административни нарушения и на наказателните постановления. Промените в
чл. 38 са свързани с разширяване на
обхвата на източниците, които Комисията за регулиране на съобщенията има възможност да използва при
изготвянето на своя годишен доклад
в частта за разпространението на радио- и телевизионни програми, като
освен данни, предоставяни от пред-

приятията, може да използва и друга
публично достъпна информация от
официални източници, както и публично достъпни пазарни проучвания.
Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството
на Унгария за уреждане на въпросите
относно недвижимите имоти за нуждите на дипломатическото представителство на Република България в
Будапеща
Вносител: Министерски съвет
Комисия: Комисия по външна политика
Приет на: 6 юни 2019 г.;
обн., ДВ, бр. 47 от 2019 г.
Споразумението между правителството на Република България и правителството на Унгария за уреждане
на въпросите относно недвижимите
имоти за нуждите на дипломатическото представителство на Република
България в Будапеща е разработено
от двете страни при предварителни
консултации и преговори въз основа
на общоприетите принципи и норми
на международното право.
От една страна, в съответствие с
чл. 1 на сключеното междуправителствено споразумение, българската
държава ще придобие безвъзмездно
правото на собственост върху два поземлени имота в Будапеща, свободни
от каквито и да било тежести, като ѝ
се дава правото свободно да управлява и да се разпорежда с поземлените
имоти, както и с настоящите и бъдещите сгради, построени върху тях.
Документите, удостоверяващи местонахождението, площта и границите

Законодателна дейност
на тези имоти са неразделна част от
Споразумението.
От друга страна, съгласно чл. 2 от
Споразумението, унгарската страна
се задължава да заплати на българската държава сума в размер на 4 000
000 евро, представляваща финансова
компенсация за придобиване на пълни и изключителни права върху други имоти, в Будапеща, които са били
предоставени на българската страна
по силата на спогодбата от 1980 г.
С влизането в сила на Споразумението между правителството на Република България и правителството
на Унгария за уреждане на въпросите относно недвижимите имоти за
нуждите на дипломатическото представителство на Република България
в Будапеща се решава окончателно
откритият от повече от четиринадесет години проблем с недвижимите
имоти, предоставени за нуждите на
дипломатическото представителство
на Република България в Будапеща,
Унгария, възникнал за Република
България по повод прилагането на
Спогодбата от 1980 г.
При условията, посочени в настоящото споразумение, се прекратява
действието на Спогодбата между правителството на Народна република
България и правителството на Унгарската народна република за предоставяне на трайно ползване на парцели и за строителството на жилища
за служителите на посолството на
Народна република България в Будапеща и за условията на строителство, подписана на 6 декември 1980 г.
в Будапеща, както и на Спогодбата
между правителството на Народна
република България и правителството на Унгарската народна република
за предоставяне за трайно ползване
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на парцел за строителството на административна сграда за нуждите на
Търговското представителство при
посолството на Народна република
България в Будапеща, подписана на
17 март 1981 г. в Будапеща.
Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството
на регионалнота развитие и благоустройството на Република България
и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано на
8 април 2019 г.
Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по регионална
политика, благоустройство и местно самоуправление (водеща); Комисия
по бюджет и финанси;
Комисия правни въпроси;
Комисия по европейските
въпроси и контрол на европейските фондове
Приет на: 12 юни 2019 г.;
обн., ДВ, бр. 50 от 2019 г.
Целта на настоящия Закон е да
се осигури основа за сътрудничество
с Международната банка за възстановяване и развитие чрез възмездна
консултантска помощ в областта на
регионалната политика за новия програмен период с продължителност до
края на декември 2020 г. и подготовка чрез намиране на добри и работещи решения, за следващия програмен период 2021 – 2027 г.
Резултатите от изпълнението на
Споразумението ще допринесат и за
изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие на България за периода 2012 – 2022 г., както
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и за подготовката на новия национален документ за стратегическо и
териториално планиране за периода
2021 – 2030 г.
Закон за изменение и допълнение на
Закона за подпомагане на земеделските производители
Вносители: н.п. Мария Белова и група
народни представители
Комисии: Комисия по земеделието и
храните (водеща); Комисия по бюджет и финанси
Приет на: 13 юни 2019 г.;
обн., ДВ., бр. 51 от 2019 г.
Извършените със Закона за изменение и допълнение на Закона за
подпомагане на земеделските производители законодателни промени са
свързани основно с процедурата за
установяване на недължимо платени
суми и с делегиране на правомощия
от страна на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“
за издаване на решения за налагане
на финансови корекции по реда на
Закона за управление на средствата
от Европейските структурни и инвестиционни фондове, уреждането на
възможността за сключване на административен договор, както и установяването на праг на финансови
средства, които няма да се търсят за
възстановяване.
Законът регламентира, че отношенията между Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция,
и получателите на кредити, държавни помощи, безвъзмездна финансова помощ, гаранции и субсидии се
уреждат с административни договори
или с административни актове. По
този начин се унифицира видът на

правоотношенията между фонда и
лицата, които получават финансово
подпомагане.
Законът изрично регламентира
възможността изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, да
делегира със заповед част от предоставените му от управителния съвет
правомощия за издаване на административни актове и за сключване на административни договори на
заместник-изпълнителните директори и на директорите на областните
дирекции на фонда. Дава се също
така правомощие на изпълнителния
директор да издава актове за установяване на публични държавни вземания по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и решения
за налагане на финансови корекции
по реда на Закона за управление на
средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, както
и възможност за делегиране на тези
правомощия на заместник-изпълнителните директори и на директорите
на областните дирекции на фонда.
Чрез направеното изменение се цели
създаване на възможност за по-добро
управленско разпределение на функциите, възложени на ДФЗ, като се
създаде възможност за известна децентрализация на организацията на
работата на фонда.
Във връзка с изменението на
чл. 54, пар. 3, б. „i“ на Регламент
№ 1306/2013 г., държавите членки
могат да решат да не търсят възстановяване на изплатени средства до
определени прагове. Решение в този
смисъл може да бъде взето само в
случай че подлежащата на възстановяване от бенефициента сума в случаите на индивидуално плащане по
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схема за подпомагане или мярка за
подпомагане е между 100 евро и 250
евро, без да се включват лихвите, и
съответната държава членка прилага
праг, равен на подлежащата на възстановяване сума или по-висок от
нея, под който съгласно националното право на държавата не се пристъпва към събиране на вземания на
национално равнище. Към момента
този праг в ЗПЗП е ограничен до 100
евро, поради което с направеното
изменение в закона той е увеличен
на 250 евро съобразно изменението
на Регламент № 1303/2016 г. Същевременно е предвидено разпоредбата
да се прилага и в хипотезата на подлежащи за възстановяване суми не
само по схеми и мерки, изплатени от
европейските фондове, но и такива
от държавния бюджет.
Законът императивно определя, че
вземанията на Държавен фонд „Земеделие“, които възникват въз основа
на административен акт или административен договор са публични държавни вземания и се събират по реда
на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. С последните изменения
на АПК и въвеждането на института
на административния договор се налага изрично в закона да бъде посочено, че публични държавни вземания на Разплащателна агенция могат
да възникнат и от неизпълнението на
административен договор.
Със закона са направени изменения в чл. 27 на ЗПЗП и нормативната уредба е съобразена с наложилата
се съдебна практика, като са разграничени нарушенията, които представляват основание за издаване на
решения за налагане на финансова
корекция от онези, които са основа-
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ние за издаване на акт за установяване на публично държавно вземане.
Законът регламентира, че обжалването на издаваните от изпълнителния директор на Държавен фонд
„Земеделие“ – Разплащателна агенция, или от оправомощените от него
длъжностни лица актове за установяване на публични държавни вземания не спира изпълнението им.
Целта на промяната е свързана с
обезпечаване на събираемостта на
публичните вземания на фонда. С
приемането на факта, че вземанията на фонда са публични вземания,
ДФ „Земеделие“ се лиши от правото
да се възползва от чл. 27, ал. 2 от
ЗПЗП, която разпоредба дава право
на фонда за незабавно събиране на
задълженията чрез издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда
на чл. 418 от Гражданския процесуален кодекс. Със създаването на новата ал. 8 в чл. 27 от ЗПЗП тази правна
възможност ще бъде възстановена за
публичните държавни вземания.
Създадена е законова делегация в
ЗПЗП изпълнителният директор на
Разплащателната агенция да одобри
със заповед правила за определяне
на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова
помощ, като се вземат предвид степента, тежестта, продължителността
и системността на допуснатото нарушение на приложимото право на
Европейския съюз, българското законодателство и сключения административен договор. Създаването на
законовата делегация е във връзка
с прилагането на чл. 35 от Делегиран Регламент (ЕС) № 640/2014 НА
КОМИСИЯТА от 11 март 2014 г.
за допълнение на Регламент (ЕС)
№ 1306/2013 на Европейския парла-
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мент и на Съвета по отношение на
интегрираната система за администриране и контрол и условията за
отказ или оттегляне на плащанията
и административните санкции, приложими към директните плащания,
подпомагането на развитието на селските райони и кръстосаното съответствие, който изисква при вземането на решение относно размера на
отказ или оттегляне на подпомагането при неспазване на ангажиментите или други задължения, държавата
членка да отчита тежестта, степента,
продължителността и системността
на неспазването във връзка с условията за подпомагане. Законодателната промяна е свързана и с необходимостта от синхронизиране на
нормативната уредба с окончателно
решение № 8020 от 29.05.2019 г. на
Върховния административен съд, Петчленен състав – I колегия по адм.
дело № 1757/2019 г., с което е потвърдено решение №15652 от 14.12.2018г.,
постановено по адм. дело №11 440 по
описа за 2017 г. на тричленен състав
на Върховен административен съд /
ВАС/, Четвърто отделение, с което е
обявена за нищожна Методика за определяне на санкциите след плащане
по проекти по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.,
утвърдена от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“.
Това налага създаването на законова
делегация, по силата на която изпълнителният директор на фонда да
може да определя правилата за определяне размера на подлежащата за
възстановяване финансова помощ по
силата на нормативен акт, като по
този начин се гарантира публичност
и равноправие при сходни нарушения на бенефициентите.

Закон за изменение и допълнение на
Закона за пощенските услуги
Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по транспорт, информационни технологии
и съобщения (водеща),
Комисия по бюджет и
финанси
Приет на: 20 юни 2019 г.;
обн., ДВ, бр. 53 от 2019 г.
Законът за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги
предвижда мерки по прилагането на
Регламент (ЕС) 2018/644 на Европейския парламент и на Съвета от
18 април 2018 г. относно услугите за
трансгранична доставка на колетни
пратки, наричан „Регламент (ЕС)
2018/644“. Държавите членки трябва не по-късно от 23 ноември 2019 г.
да нотифицират пред Европейската
комисия разпоредбите, които приемат по отношение на установяването
на система от санкции, приложими
при нарушаване на разпоредбите на
Регламент (ЕС) 2018/644. В административнонаказателните разпоредби с
новия чл. 105г се въвеждат национални мерки по прилагането на изискванията на Регламент (ЕС) 2018/644,
свързани с осъществяването на последователен регулаторен надзор по
отношение на участниците на пазара на трансгранична доставка на колетни пратки. Определен е видът и
размерът на санкциите за нарушения
на Регламент (ЕС) 2018/644 които
гарантират, че при прилагането им
ще бъдат постигнати посочените в
него цели. За нарушенията са определени сравнително високи санкции,
тъй като всяко неизпълнение пряко
засяга целите по чл. 26 от Догово-
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ра за функционирането на Европейския съюз, за постигането на които
е приет Регламент (ЕС) 2018/644.
С неспазването на изискванията на
Регламент (ЕС) 2018/644 биха били
засегнати общоевропейски ценности,
включително свободата на движение,
правата на потребителите и конкуренцията и в този смисъл, санкциите ще имат превантивен и възпиращ ефект. В чл. 15 е създадена нова
ал. 4, съгласно която Комисията за
регулиране на съобщенията е определена като национален регулаторен
орган по смисъла на Регламент (ЕС)
2018/644.
Със закона са прецизирани разпоредбите относно изискванията на
европейската рамка, свързана с държавните помощи за услуги от общ
икономически интерес, както и с
процедурата по доказване на нетните разходи от задължения оператор и
определяне на размера на средствата
за компенсиране на несправедливата финансова тежест от извършване
на универсалната пощенска услуга
(УПУ). Размерът на несправедливата финансова тежест от извършване
на УПУ се определя от Комисията
за регулиране на съобщенията въз
основа на нетните разходи, изчислени при спазване на методиката по
чл. 15, ал. 1, т. 11. Средствата за компенсиране на несправедливата финансова тежест от извършването на
УПУ се предоставят на пощенския
оператор със задължение за извършване на УПУ съгласно чл. 2, параграф
1, буква „а“ от Решение на Комисията от 20 декември 2011 г. относно
прилагането на член 106, параграф
2 от Договора за функционирането
на Европейския съюз за държавната
помощ под формата на компенсация
за обществена услуга, предоставена
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на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от
общ икономически интерес, наричано „Решение на Комисията от 20
декември 2011 г.“. Новите ал. 6-10 на
чл. 29 съдържат разпоредби с които
се променя модела на компенсиране
на пощенския оператор със задължение за извършване на УПУ. Компенсирането на задължения оператор се
осъществява авансово за текущата
година на базата на компенсацията,
определена през предходната година.
С чл. 66, ал. 2, т. 6 е регламентирано
осигуряването на разумна печалба да
става при спазване на изискванията
по чл. 5 от Решението на Комисията
от 20 декември 2011 г.
Със закона ясно и точно са разграничени универсалната пощенска услуга от пощенските услуги, включени
в обхвата на универсалната пощенска услуга, с цел избягване на неправилното тълкуване на двете понятия.
В глава четвърта е създаден раздел
Iа „Пощенски услуги, включени в
обхвата на универсалната пощенска
услуга“, като в чл. 36б са посочени
характеристиките на тези услуги. В
чл. 34 е създадена ал. 5, съгласно която УПУ се извършва само в пакет
от всички услуги по ал. 1 на същия
член, с което се подчертава същността на универсалната пощенска услуга като услуга от общ икономически
интерес, задоволяваща минимални
потребности на обществото от основни пощенски услуги. Пощенските
оператори могат да извършват пощенски услуги въз основа на издадени индивидуални лицензии, съответно подадено писмено уведомление за
извършване на пощенски услуги по
чл. 38, т. 1 – 3. Прецизирани са разпоредбите, отнасящи се до броя и разположението на точките за достъп

30

Четиридесет и четвърто народно събрание

до пощенската мрежа на задължения
пощенски оператор (чл. 33, ал. 3),
както и принципите, с които следва
да бъдат обвързани правилата за образуване на цените по видове услуги
от УПУ (чл. 66, ал. 2). Въвежда се изискване към пощенските оператори
да събират, обработват и съхраняват
идентификационни данни на податели на вътрешни пощенски пратки
с наложен платеж, на податели на
изходящи международни пощенски
пратки с наложен платеж и без наложен платеж, както и на получателите на суми в брой от наложен
платеж, включително когато са получени чрез пощенски паричен превод. Прецизирани са регулаторните
функции на Комисията за регулиране
на съобщенията относно даването на
задължителни указанията, свързани
с изчисляването на нетните разходи
от извършване на универсалната пощенска услуга, както и относно промяна на общите условия на договора
с потребителите. Подробно са разписани случаите при които Комисията
за регулиране на съобщенията може
да заличи пощенски оператор от регистъра по чл. 59, ал. 5.
Прецизирани са административнонаказателните разпоредби, като са
разграничени видовете и размерите
на глобите, които се налагат за извършено нарушение от физически лице,
от имуществените санкции, които се
налагат на юридическо лица и едноличен търговец. За нарушение на
Регламент (ЕС) 2018/644 на пощенски оператор се налага имуществена
санкция от 200 до 1000 лв.
Компенсациите за 2018-а и за
2019 г., определени по реда на чл. 29,
ал. 4, се превеждат разсрочено през
следващите 5 бюджетни години, като
се планират в закона за държавния

бюджет на Република България за
съответната година по предложение
на министъра на транспорта, информационните технологии и съобще
нията.
Закон за изменение и допълнение на
Закона за защита от шума в околната
среда
Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по здравеопазването (водеща); Комисия по околната среда
и водите; Комисия по
икономическа политика и туризъм; Комисия
по регионална политика,
благоустройство и местно
самоуправление; Комисия
по вътрешна сигурност и
обществен ред
Приет на: 19.06.2019 г.;
обн., ДВ., бр. 52 от 2019 г.
Шумът е един от факторите с найнеблагоприятно въздействие върху
населението. Потенциалът му като
източник на вредни въздействия е
безспорен.
Множеството сигнали, които са
получени през последните години от
физически лица, организации и собственици на туристически обекти относно нарушаване на режима на сън
и почивка в жилищни сгради, хотелски комплекси и в зони за отдих и
възстановяване, грубото нарушаване
на някои от разпоредбите на закона, липсата на координация, както и
размиване на функциите и отговорностите между отделните институции
доведоха до идентифициране на необходимостта от промени в някои от
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разпоредбите на Закона за защита от
шума в околната среда.
Настоящият Закон за изменение и
допълнение на Закона за защита от
шума в околната среда има за цел
да осигури опазването на здравето на
населението от вредното въздействие
на шума, предизвикан от дейността
на търговски и производствени обекти, разкрити в жилищни сгради и
сгради със смесено предназначение,
зони и територии, предназначени за
жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение.
В закона се прецизират разпоредбите, свързани с правомощията,
задълженията и отговорностите на
контролните компетентни органи по
прилагането на закона.
Във връзка с това се предлага и
издаване на становище от регионалните здравни инспекции като част
от процедурата по заявяване на работното време пред общинските и
районните администрации, относно
осигуряването на акустичен комфорт
на живущите само за търговски и
производствени обекти, разкрити в
жилищни сгради и/или в сгради със
смесено предназначение, в които
част от сградата е предвидена за жилищно строителство.
Въвеждат се ограничения в определени часови пояси за озвучаване
на открити площи в зони и територии, предназначени за жилищно
строителство, рекреационни зони и
територии и зони със смесено предназначение, озвучаването на открити
площи от пътни превозни средства
и плавателни средства, предназначени за спорт, туризъм и развлечения
и водно-атракционни услуги. Предвидени са и съответните изключения от
тези ограничения.
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Въвежда се изискването озвучаването на гореописаните открити
площи да става само с озвучителни
средства с монтирани автоматични
регулатори, контролиращи нивото на
звука така, че да не се допуска еквивалентно ниво на шум над нормативно определените гранични стойности.
Допълват се контролните правомощия на министъра на вътрешните
работи и определени от него длъжностни лица по отношение на озвучаването на открити площи в зони и
територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони
и територии и зони със смесено предназначение, озвучаването на открити
площи от пътни превозни средства и
работа и зареждане на обекти за производство, съхраняване и търговия,
разположени в жилищни сгради и
сгради със смесено предназначение.
При осъществяване на контролните
си правомощия определените от министъра на вътрешните работи лица
ще могат да издават разпореждания
и да налагат административни наказания по реда на този закон.
Очакваният резултат от приемането на предложените изменения и
допълнения на закона е осигуряване
на акустичен комфорт, подобряване
качеството на жизнената среда и повишаване на ефективността и качеството на контрола. Ще се създадат
допълнителни възможности за превенция и опазване на общественото
здраве.
Законът за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в
околната среда не съдържа разпоредби, свързани с въвеждане на регулаторни режими. Становището,
което е предвидено да се издава от
регионалните здравни инспекции, е
част от процедурата по заявяване на
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работното време пред общинските
и районните администрации относно осигуряването на акустичен комфорт на живущите само за търговски
и производствени обекти, разкрити
в жилищни сгради и/или в сгради
със смесено предназначение, в които част от сградата е предвидена за
жилищно строителство. Документи
за издаване на становището от регионалните здравни инспекции се изискват и към настоящия момент по
процедурата по заявяване на работно
време пред общинските и районните
администрации.
Закон за ратифициране на Споразумението между Министерството на
туризма на Република България и
Световната организация по туризъм
към ООН за провеждането на Втория
Международен конгрес на световните
цивилизации и историческите маршрути на СОТ
Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по икономическа политика и туризъм
(водеща); Комисия по бюджет и финанси; Комисия
правни въпроси; Комисия
по външна политика
Приет на: 28 юни 2019 г.;
обн., ДВ, бр. 55 от 2019 г.
Със Споразумението между Министерството на туризма и Световната
организация по туризъм се определят
условията за провеждане на Втория
международен конгрес на световните
цивилизации и историческите маршрути, който се проведе в периода 14 –
16 юни 2018 г. в София. На Конгреса
са разгледани възможностите за възобновяване на традициите, свързани

с древните цивилизации и туризма,
и е анализирана ролята на туризма
и античните маршрути в създаването
на социално-икономически възможности за развитие на местно ниво.
Република България е член на Световната организация по туризъм към
ООН от 1979 г., като Министерството на туризма взема активно участие
във всички събития на Организацията.
В рамките на Двадесет и втората
генерална асамблея на Световната
организация по туризъм, проведена в
град Чънду, Китайска народна република, България е избрана за вицепредседател на Регионалната комисия „Европа“ за 2018 – 2019 г.
Закон за ратифициране на Протокола
за изменение на Договора между
Републ ика България и Руската
федерация за социална сигурност
от 27 февруари 2009 г., подписан на
4 март 2019 г. в София
Вносител: Министерски съвет
Комисия: Комисия по труда, социалната и демографската
политика
Приет на: 3 юли 2019 г.;
обн., ДВ, бр. 56 от 2019 г.
Протоколът за изменение на Договора между Република България и
Руската федерация за социална сигурност от 27 февруари 2009 г. е разработен от двете страни при предварителни консултации въз основа на
общоприетите принципи и норми на
международното право в областта на
социалната сигурност и е подписан
на 4 март 2019 г. в гр. София, България.
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С договорените изменения и допълнения се отстраняват установени в практиката по прилагането на
Договора затруднения, като същевременно се отразяват и настъпилите промени в руското и българското
законодателство в социалната сфера
след влизането му в сила през 2010 г.
По отношение на зачитането на
осигурителен стаж при преценката
на правото на пенсия по Договора се
включват следните по-важни обстоятелства:
– предвижда се възможност да се
зачете осигурителен стаж, придобит
в трети страни, с които държавата,
която отпуска пенсията, има сключен международен договор, при условие че тези периоди не съвпадат по
време на придобиване;
– с оглед избягване на противоречиво тълкуване на разпоредбите
изрично се предвижда, че осигурителният стаж, придобит на територията на другите бивши републики в
Съюза на съветските социалистически републики, не се зачита; при изчисляването на размера на пенсията
според законодателството на Руската
федерация се отчита осигурителният стаж, придобит съгласно нейното
законодателство, а също така и на
територията на бившата Руска съветска федеративна социалистическа република;
– включва се разпоредба, съгласно
която категоризирането на труда при
пенсиониране не се прилага поради
ограничения, произтичащи от руското законодателство.
Създава се процедура по удържане и възстановяване на надплатените
суми за пенсии и обезщетения. Удържането на превишената част от изплатените суми ще се осъществява
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в съответствие с националното законодателство на договарящата страна,
която го извършва.
Регламентира се по-ясно начинът
за преизчисляването на пенсиите, отпуснати до влизането в сила на Договора. Тези пенсии се преразглеждат
съгласно разпоредбите на Договора
на основание на заявление на лицето
от първо число на месеца, следващ
месеца на неговото подаване, но не
по-рано от деня на влизането в сила
на Договора. При това общият размер на пенсиите, отпуснати от всяка
договаряща се страна към тази дата,
не може да бъде по-нисък от размера на пенсията (пенсиите), получаван от осигуреното лице до нейното
(тяхното) преразглеждане в съответствие с Договора. При намаляване
на размера на пенсиите (пенсията) в
резултат от преразглеждането такова
преразглеждане не се извършва и се
продължава изплащането на отпусната преди това пенсия (пенсии). Преразглеждането на пенсията съгласно
Договора е окончателно.
Закон за изменение и допълнение на
Закона за приватизация и следприватизационен контрол
Вносител: Министерски съвет
Комисия: Комисия по икономическа
политика и туризъм
Приет на: 3 юли 2019 г.;
обн., ДВ бр. 56 от 2019 г.
Законът за изменение и допълнение на Закона за приватизация
и
следприватизационен
контрол
(ЗПСК) произтича от необходимостта да бъде изменено приложение № 1
към чл. 3, ал. 1 от ЗПСК, като в Списъка на търговските дружества с по-
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вече от 50 на сто държавно участие
в капитала или на обособени части
от тях се променят фирмените наименования на следните еднолични
търговски дружества със 100 на сто
държавно участие в капитала, в които министърът на отбраната упражнява правата на държавата като едноличен собственик на капитала: от
„Терем“ ЕАД, гр. София, на „ТЕРЕМ
– ХОЛДИНГ“ ЕАД, гр. София; от
„Триармстройинвест“, гр. София, на
„АРМСТРОЙИНВЕСТ“ ЕООД, гр.
София, и от Многопрофилна болница
за долекуване, продължително лечение и рехабилитация „ВИТА“ ЕООД,
гр. Велинград, на Многопрофилна
болница за продължително лечение
и рехабилитация „ВИТА“ ЕООД, гр.
Велинград. Изменението е необходимо с цел привеждане в съответствие
с настоящите фирмени наименования и отстраняване на фактическа
грешка.
Законът за изменение и допълнение на ЗПСК отчита и настъпилата промяна в органа, упражняващ
правата на държавата в „Информационно обслужване“ АД, гр. София,
и „Национален дворец на културата
– Конгресен център София“ ЕАД. С
Разпореждане на Министерския съвет от 19 юли 2012 г. е променен органът, упражняващ правата на държавата в капитала на „Информационно
обслужване“ АД, гр. София, от министъра на финансите на министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията, а с Разпореждане № 1 на Министерския съвет от 20 февруари 2013 г. е променен
и органът, упражняващ правата на
държавата в капитала на „Национален дворец на културата – Конгресен
център София“ ЕАД, от министъра

на финансите на министъра на културата.
Закон за изменение и допълнение на
Закона за устройството на черноморското крайбрежие
Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по регионална
политика, благоустройство и местна политика
(водеща), Комисия по
икономическа политика
и туризъм, Комисия по
околната среда и водите
Приет на: 13 юни 2019 г.; върнат за
ново обсъждане
Повторно
приет на: 10 юли 2019 г.;
обн., ДВ, бр. 56 от 2019 г.
Със Закона за изменение и допълнение на Закона за устройството на
Черноморското крайбрежие се правят изменения в различни насоки,
както следва:
Предвижда се условията на търга
за отдаване под наем на морски плаж
се публикуват на интернет страницата
на Министерството на туризма наймалко 30 дни преди крайния срок за
подаване на заявленията за участие,
в случаите когато министърът на туризма отдава под наем за срок до
5 години морските плажове. Когато
тези правомощия са делегирани на
областния управител, условията на
търга за отдаване под наем се публикуват в същия срок на интернет
страницата на съответната областна
администрация.
Законът забранява да се възлагат
на концесия или да се отдават под
наем морски плажове, които граничат със защитени територии, ако до
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тях няма възможност да бъде осигурен свободен достъп чрез отворен за
обществено ползване път и за които няма възможност за осигуряване
на електричество и вода, както и за
отвеждане, пречистване или съхранение на отпадъчните води.
Предвижда се в зона „А“ и в зона
„Б“ извън територията на морските
плажове, пясъчните дюни и категоризираните къмпинги в поземлени
имоти или части от тях, собственост
на държавата, на общините, на частни физически или юридически лица,
попадащи в горски територии или в
земеделски земи, както и в незастроени имоти, включени в границите на
урбанизирани територии, без промяна на предназначението да може се
обособяват места за временно разполагане на палатки, кемпери или каравани. Тези места не се категоризират като къмпинги по смисъла на
Закона за туризма. В тях се разрешава поставянето само на обекти за
обслужване на отдиха и туризма без
търговско предназначение, които не
представляват строителство по смисъла на Закона за горите и на Закона
за устройство на територията. Условията и редът за определяне на местата за къмпингуване, правилата и
нормативите за устройването и ползването им, както и за престоя в тях,
се определят с наредба на министъра
на регионалното развитие и благоустройството, министъра на земеделието, храните и горите, министъра на
околната среда и водите и министъра
на туризма.
Въз основа на Закона за изменение и допълнение на Закона за
устройството
на
Черноморското
крайбрежие главният архитект на
съответната община разрешава или
отказва издаването на разрешението
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преместваеми обекти и съоръжения
на територията на морските плажове
в 30-дневен срок от постъпване на
искането.
Въвеждат се различни забрани.
Забранява се поставянето на шатри
и палатки, както и преминаването,
паркирането и престоят на превозни
средства, ремаркета и полуремаркета
върху подвижни (бели) дюни, неподвижни дюни с тревна растителност
(сиви дюни) и облесени дюни, попадащи в границите на зона „А“, зона
„Б“„ или в урбанизираните територии на населените места след границите на зона „А“.
Изменят се или се създават състави на административни нарушения и
съответните за тях административни
наказания. Предвижда се административнонаказателна отговорност за
ограничаване правото на гражданите на свободен и безплатен достъп
до морските плажове в нарушение
на закона или определянето такси за
това; за поставянето на заграждения,
ограничаващи свободния достъп до
морските плажове, пясъчните дюни
и други обекти; за поставянето на
палатка, шатра или паркирането на
кемпер или каравана в чужд неурегулиран поземлен имот в зона „А“
или в зона „Б“ извън определените
за това места; за поставянето на преместваем обект или съоръжение на
територията на морския плаж; за поставянето на преместваеми обекти и
съоръжения върху подвижни (бели)
дюни, неподвижни дюни с тревна
растителност (сиви дюни) и облесени
дюни, попадащи в границите на зона
„А“, зона „Б“ или в урбанизираните
територии на населените места след
границите на зона „А“; за разполагането без право на плажни принадлежности, които се предоставят въз-
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мездно на посетителите на морския
плаж и/или се обвързва предоставянето им на посетителите на морския
плаж като добавка към продавана
стока или услуга безвъзмездно или
срещу привидна цена на друга стока
или услуга. Определят се и длъжностните лица, които да издават актовете
за установяване на административни
нарушения и длъжностни лица, които да издават наказателните постановления за съответните нарушения.
Законът за изменение и допълнение на Закона за устройството на
Черноморското крайбрежие влиза в
сила от деня на обнародването му в
„Държавен вестник“ с изключение на
§ 9 относно чл. 24в, който влиза в
сила в едногодишен срок от влизането в сила на наредбата по чл. 10а,
ал. 3.
Закон за изменение и допълнение
на Закона за посевния и посадъчния
материал
Вносител: Министерски съвет
Комисия: Комисия по земеделието
и храните
Приет на: 11 юли 2019 г.;
обн., ДВ, бр. 59 от 2019 г.
Законът за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал има за основна цел
привеждане на услугите за бизнеса,
които предоставя Изпълнителната
агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС) в съответствие със Закона за ограничаване
на административното регулиране
и административния контрол върху
стопанската дейност.
В тази връзка, със законопроекта
се въвежда минимален срок от десет

работни дни за отстраняване на нередовности по всички видове заявления,
които се подават и за които досега
такъв срок не е бил предвиден. Това
са заявления за получаване на разрешение за извършване на лабораторни анализи на посевните качества на
семената и на анализи на здравното
състояние на семената и посадъчния
материал, заявления за вписване на
сорт в официалната сортова листа,
заявления за получаване на разрешение за сортоизпитване, заявления за
издаване на удостоверение за сортоизпитатели и заявления за регистрация
в публичния национален електронен
регистър на лицата, които търгуват
с посевен или посадъчен материал.
В закона е регламентирана възможност за отнемане на разрешението на
инспектора, когато при контролната
официална полска инспекция се установят несъответствия, допуснати
по негова вина, които не позволяват
да продължи сертифицирането на
посева, като впоследствие лицето ще
трябва отново да кандидатства за издаване на разрешение пред Изпълнителната агенция по сортоизпитване,
апробация и семеконтрол.
По отношение на овощните растения отпада задължението те да отговарят на изискванията за биологични
и стопански качества за почвеноклиматичните условия на страната и
изпитанията ще се провеждат само
по преценка на селекционера. Запазва се изискването да са различими,
хомогенни и стабилни. Заявленията
за вписване на сорт в официалната
сортова листа за следващата година
ще се подават ежегодно до 20 декември. В 15-дневен срок Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол ще следва да
уведоми възложителя на сортоизпит-
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ването за заповедта на министъра на
земеделието, храните и горите, с която се утвърждава окончателното решение за признаване и вписване на
сорта в официалната сортова листа
или се прави мотивиран отказ.
Прецизира се текстът, регламентиращ таксите, които се събират за
сортоизпитване, като е предвидено
техният размер да се определя по
тарифа на Министерския съвет, като
за извършване от страна на ИАСАС
на дейности и услуги на физически и
юридически лица същите ще заплащат цена по ценоразпис, утвърден от
изпълнителния директор на агенцията, публикуван на интернет страницата є.
Разрешенията за вземане на проби
за лабораторни анализи ще се издават на лица, положили успешно изпит за пробовземачи, организиран от
ИАСАС.
Прецизирани са разпоредбите на
глава седма от закона относно износа на посевен и посадъчен материал,
като от обхвата на закона са изключени семената и посадъчният материал, предназначени за износ в трети
страни. Въвежда се изискване семената и посадъчният материал, които
се внасят, да отговарят на решенията
за еквивалентност на Европейската
комисия, като отпада задължението
за провеждане на грунтов контрол.
Контролът върху достоверността на
посочената информация е възложен
на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол.
Предвидени са съответните изисквания по отношение на етикетирането
и сертификатите, с които следва да
са придружени съответните видове
семена и посадъчен материал.
В допълнителните разпоредби на
закона са въведени легални дефини-
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ции за „ISTA оранжев международен
партиден сертификат“ и за „грунтов
контрол“.
Закон за изменение и допълнение на
Закона за българските лични документи
Вносители: Общ законопроект с вносител Министерски съвет
и н.п. Андон Дончев и
група народни представители
Комисии: Комисия по вътрешна
сигурност и обществен
ред (водеща); Комисия
по външна политика; Комисия по политиките за
българите в чужбина
Приет на: 11 юли 2019 г.;
обн., ДВ, бр. 58 от 2019 г.
Част от промените в закона са
свързани с подобряване на административното обслужване при предоставяне на административни услуги от
Министерството на вътрешните работи по Закона за българските лични
документи и Закона за Министерството на вътрешните работи, както
и с намаляване на административната тежест при предоставянето на
услуги по издаване и получаване на
български лични документи в страната и в чужбина, а именно:
– конкретизират се данните, които
се посочват при подаване на заявление за издаване на лична карта и
паспорт при първо издаване на документ за самоличност;
– посочват се документите, които трябва да представи българският
гражданин при подаване на заявление за издаване на лична карта;
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– данните за родители, съпруг/съпруга, законен представител и указ
на президента на Република България за промяна на гражданството
вече се посочват от заявителя само
в случай на първо издаване на документ за самоличност;
– въвеждат се срокове за издаване на лични карти и паспорти – при
обикновена услуга – до 30 дни, при
бърза услуга – до 3 работни дни, а
при експресна услуга – до 8 работни
часа, от приемането на заявлението;
– намаляват се сроковете за издаване на български лични документи
при подадено в чужбина заявление –
до 45 дни за обикновена услуга и до
30 дни за бърза услуга;
– въвеждат се срокове за издаване на документ за самоличност на
чужденец, получил убежище, статут
на бежанец или хуманитарен статут
по Закона за убежището и бежанците
– до 30 дни при обикновена услуга и
до 10 работни дни при бърза услуга;
– към заявлението за издаване на
паспорт или заместващ го документ
е предвидено да се прилага удостоверителен документ за раждане на
лица под 18 години, в случай че заявителят не притежава валиден документ за самоличност, с който да се
идентифицира;
– въвежда се срок за предоставяне
на данни от информационните фондове за българските лични документи – до 14 дни от регистрирането на
искането или подадено писмено заявление;
– въвежда се възможност български личен документ да бъде получен
извън страната лично чрез използване на лицензиран доставчик на пощенска или куриерска услуга;

– създава се възможност за подаване на заявления за подмяна на
български лични документи чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на Министерството на външните работи; наред
с опцията за използване на квалифициран електронен подпис заявителят ще може да подаде заявление в
електронен формат и без да използва
такъв подпис, като към заявлението
прикачи копие на валидния документ, чиято подмяна желае.
Предвидена е възможност паспортите на българските граждани
да се издават със срок на валидност
5 или 10 години съгласно заявения
от лицето срок. От тази възможност
може да се възползват българските
граждани след създаване на организационни условия и осигуряване на
необходимите технически и програмни средства от страна на Министерството на вътрешните работи, но не
по-късно от 1 януари 2021 г. На лицата до 18-годишна възраст се издават паспорти със срок на валидност
5 години.
Друга част от промените в закона
са свързани с отпадане на възможността личните карти, паспортите и
удостоверенията за пребиваване на
лица, които не са български граждани да съдържат квалифицирано
удостоверение за електронен подпис,
както и отпадане на възможността
паспортът да съдържа и удостоверение за електронна идентичност. Съответните промени са направени и
в Закона за електронния документ и
електронните удостоверителни услуги и в Закона за електронната идентификация.
Със заключителните разпоредби
на закона се правят промени и в
следните закони:
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– в Закона за министерството на
вътрешните работи – промените са
свързани с регламентиране на сроковете и реда за издаване и оспорване на становища/сертификати и
други документи за съответствие
с правилата и нормите за пожарна
безопасност, издавани от органите по
пожарна безопасност и защита на населението;
– в Закона за Националната система за спешни повиквания с единен
европейски номер 112 – увеличава се
срокът от 3 на 5 години, в който се
съхраняват данните, които оператор
на телефон 112 събира и предава по
повод повикване и които се записват
автоматично в електронен регистър;
– в Закона за чужденците в Република България – чужденците от
български произход, които са приети
като студенти в редовна форма на
обучение във висше училище в Република България и които представят документ за български произход,
вече могат да получат разрешение за
продължително пребиваване до една
година и без да притежават виза за
дългосрочно пребиваване.
Закон за изменение и допълнение на
Закона за пътищата
Вносители: н.п. Александър Ненков,
Станислав Иванов, Младен Шишков, Васил Цветанов, Дилян Димитров,
Александър Иванов
Комисии: Комисия по регионална
политика, благоустройство и местно самоуправление (водеща); Комисия
по транспорт, информационни технологии и съобщения
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Приет на: 18 юли 2019 г.;
обн., ДВ, бр. 60 от 2019 г.
Със Закона за изменение и допълнение на Закона за пътищата се
правят изменения в няколко насоки,
както следва:
Разяснява се техническият начин,
по който електронната система за тол
такси изчислява изминатото разстояние, като е предвидено това да става
чрез определяне на тол сегментите,
в които пътното превозно средство е
навлязло и сбора на изчислените за
съответните тол сегменти такси, като
се предлага определение за „тол сегмент“ в допълнителните разпоредби
на закона.
На следващо място, приети са
промени относно функциите, които
доставчиците на декларирани данни
осъществяват в рамките на Електронната система за тол такси. Предвижда се доставчиците на декларирани
данни да предоставят получаваните
от тях данни за географското позициониране на пътните превозни
средства на доставчици на услуга за
електронно събиране на такси за изминато разстояние. Агенция „Пътна
инфраструктура“ осъществява контрол и надзор върху дейността на
доставчиците на декларирани данни,
като следи те да отговарят на изискванията, определени в наредбата по
чл. 10 ал. 7 от закона и води публичен списък на лицата, които отговарят на тези изисквания. В тази
връзка се премахва задължението
на Агенция „Пътна инфраструктура“
да организира разпространението на
бордови устройства и да отчита ползвателите на платената пътна мрежа,
като тези дейности се извършват от
доставчиците на услуги за електронно събиране на пътни такси.
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Предвижда се възстановяване на
недължимо платени такси по чл. 10 и
чл. 18 по реда на Закона за държавните такси.
Съществени изменение са направени и в преходните и заключителни
разпоредби на закона. Предвижда се
таксуването с тол такса по отношение на пътните превозни средства с
обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона да се прилага от деня, следващ деня на обнародването в „Държавен вестник“ на
решение на Министерския съвет, по
предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството, но не по-късно от 1 март 2020 г.
До прилагането на таксуването с тол
такса пътните превозни средства с
обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона заплащат
електронна винетна такса с валидност за месец, седмица или дневна.
Предвижда се от деня, следващ деня
на обнародването в „Държавен вестник“ на решението на Министерския
съвет относно въвеждането на тол
таксата, но не по-късно от 1 март
2020 г., за преминаване по платената
пътна мрежа пътните превозни средства с обща технически допустима
максимална маса над 3,5 тона да заплащат само тол такса.
Отменят се разпоредбите, предвиждащи поетапното преустановяване на издаването на електронни
винетки за пътните превозни средства с обща технически допустима
максимална маса над 3,5 тона от 16
юли 2019 г. със срок на валидност 1
месец, от 9 август 2019 г. За винетни
такси със срок на валидност от една
седмица и от 23:59 часа на 15 август
2019 г. за винетни такси със срок на
валидност от един ден.

Определя се размерът на винетните такси за пътните превозни средства
с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона до прилагане
на таксуването с тол такса. Размерът
следва да е не по-висок от максималните размери на таксите за ползване
на инфраструктура в евро, включително административните разходи,
определени на годишна база. Таксите за ползване на инфраструктурата
от пътните превозни средства с обща
технически допустима максимална
маса над 3,5 тона са пропорционални
на продължителността на ползването
и имат валидност за ден, седмица и
месец. Месечният размер е не по-висок от 10 на сто от годишния размер,
седмичният размер – не по-висок
от 5 на сто от годишния размер, а
дневният размер – не по-висок от 2
на сто от годишния размер. Максималната дневна такса за ползване на
пътната инфраструктура от пътните
превозни средства с обща технически
допустима максимална маса над 3,5
тона е 12 евро.
С преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и
допълнение на Закона за пътищата се правят промени и в Закона за
движението по пътищата, с които се
отлага прилагането на санкционните
разпоредби, свързани с движението
по платената пътна мрежа от пътните превозни средства с обща технически допустима максимална маса
над 3,5 тона, за които се дължи тол
такса. Отлагането е до деня, следващ
деня на обнародване в „Държавен
вестник“ на решение на Министерския съвет за таксуване с тол такса,
но не по-късно от 1 март 2020 г.
В преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и
допълнение на Закона за движение-

Законодателна дейност
то по пътищата (обн., ДВ, бр. 105 от
2018 г.) Се създава състав на административно нарушение за периода от
влизането в сила на закона до прилагането на таксуването с тол такса по отношение на пътни превозни
средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона. До
прилагането на таксуването с таксата
по чл. 10, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата водач, който управлява пътно
превозно средство с обща технически
допустима максимална маса над 3,5
тона по път, включен в обхвата на
платената пътна мрежа, за което е
дължима, но не е заплатена винетна
такса по чл. 10, ал. 1, т. 1 от същия
закон, се наказва с глоба 2 000 лв.
Дава се компетентност на съответните длъжностни лица да съставят
актове за установяване на административните нарушения и да издават
наказателни постановления за тях.
В Закона за движението по пътищата се прави и промяна във връзка с принудителна административна
мярка по чл. 171, т. 8 – временно недопускане продължаване на движението на превозно средство, за което
не са изпълнени задълженията по установяване размера и заплащане на
съответната такса по чл. 10, ал. 1 от
Закона за пътищата – до заплащането є, но за не повече от един месец.
Предвижда се от влизането в сила
на закона тази мярка да се прилага само от Агенция „Митници“ при
осъществявания от нейните органи
контрол на граничните контролнопропускателни пунктове.
Законът за изменение и допълнение на Закона за пътищата влиза в
сила от деня на обнародването му в
„Държавен вестник“, с изключение
на параграф 1, т. 1 и § 2, (относно
техническият начин за изчисляване
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на изминатото разстояние), § 8 (относно размерът на винетните такси
за пътните превозни средства с обща
технически допустима максимална
маса 3,5 тона) и § 9, т. 3 (относно
промените преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, обн., ДВ, бр.
105 от 2018 г.), които влизат в сила
от 16 август 2019 г. и параграф 7, т. 7
(относно отмяната на § 27, свързан с
преустановяване издаването то Агенция „Пътна инфраструктура“ на месечни електронни винетки за пътните
превозни средства с обща технически
допустима маса над 3,5 тона), който
влиза в сила от 15 юли 2019 г.
Закон за изменение и допълнение
на закона за държавния бюджет на
република българия за 2019 г.
Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по бюджет и финанси (водеща), Комисия
по отбрана
Приет на: 19 юли 2019 г.;
обн., ДВ бр. 60 от 2019 г.
Законът за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет
на Република България за 2019 г.
обезпечава финансовото придобиване на нов тип бойни самолети
от въоръжените сили на Република
България и осигурява необходимият ресурс в размер на 2.1 млрд. лв.
Съществен момент във финансовия
модел е начинът на плащане, който
предвижда определената цена (cash
with acceptance), посочена в международните договори с правителството на САЩ, да се депозира изцяло в
кратък срок след тяхното подписване
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по сметка на федералното правителство. Депозираните средства ще се
използват от Агенцията на САЩ за
сътрудничество в областта на отбраната и сигурността за извършване на
плащания в хода на изпълнението на
договорите. Условията на програмата
на САЩ за чуждестранни продажби
за военни цели (FMS) дават възможност, след превеждане от Министерството на отбраната по сметка на
правителството на САЩ на сумите
за изпълнение на договорите за придобиване на нов тип боен самолет,
част от тях да се депозират и инвестират чрез банкови и инвестиционни сметки във Федералната резервна
банка на Ню Йорк за осигуряване на
доходност от тези средства в полза
на българската държава. Реализирането на тази възможност изисква
сключване на споразумение между
Министерството на отбраната, Агенцията на САЩ за сътрудничество в
областта на отбраната и сигурността
и Федералната резервна банка на
Ню Йорк, като в него може да участва Българската народна банка като
агент на държавата. Този финансов
модел за реализиране на проекта за
инвестиционен разход „Придобиване
на нов тип боен самолет“, в изпълнение на Решението на Народното
събрание от 16 януари 2019 г., изисква осигуряването на допълнителни
разходи над одобрените от Народното събрание със Закона за държавния
бюджет на Република България за
2019 г. Предвид посоченото по-горе
условие, постигнатите договорености
по отношение на цената на пакета
по сделката, която възлиза на 2 198,3
млн. лв. (изчислена при прогнозен
валутен курс на лева спрямо щатския
долар от 1,75 лева за долар), както
и отчитайки допълнителните очаква-

ния на Министерството на отбраната, със закона се увеличава размера
на разходите по бюджета на Министерството на отбраната за 2019 г.
с 2 100,0 млн. лева. Същевременно се
намаляват разходите по държавния
бюджет, като планираните в разчетите към Закона за държавния бюджет
на Република България за 2019 г.
средства в общ размер на 271 млн.
лв. за реализиране на други проекти
за модернизация на Българската армия да не бъдат разходвани през настоящата година. Отчитайки нетното
увеличение на разходите по държавния бюджет в размер на 1,829 млрд.
лв. в Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет
на Република България за 2019 г. се
предвижда увеличение на дефицита
по държавния бюджет с 1,829 млрд.
лв. до 2,228 млрд. лева. Изготвените
разчети за основните параметри по
консолидираната фискална програма предвиждат бюджетното салдо по
консолидираната фискална програма
за 2019 г. да бъде отрицателно в размер на 2,429 млрд. лв. или 2,1 на сто
от прогнозния БВП.
Закон за изменение и допълнение на
Закона за концесиите
Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по правни въпроси (водеща); Комисия
по регионална политика,
благоустройство и местно
самоуправление и Комисия по икономическа
политика и туризъм
Приет на: 18 юли 2019 г.;
обн., ДВ, бр. 60 от 2019 г.

Законодателна дейност
Целта на закона за допълнение
на Закона за концесиите е създаването на специална цялостна уредба
на концесиите за услуга с обект морски плаж, преодоляване на празноти
и пропуски в Закона за концесиите,
облекчение на административната
тежест и създаване на възможност
срока на процедурите да бъде намален.
Уредбата на концесия на морски
плаж се изключва от обхвата на Закона за концесиите. Възлагането, изпълнението и контролът се уреждат в
специалния закон, а именно Закона
за устройството на Черноморското
крайбрежие.
В тази връзка в преходните и заключителни разпоредби на закона се
предлага създаването на нови разпоредби в Закона за устройството на
Черноморското крайбрежие, като в
нова глава „Възлагане на концесия за
морски плаж“ са разписани условията
за провеждане на открита процедура
за определяне на концесионер; обектите, подлежащи на концесия; изисквания към концесионера; правомощията и задълженията на министъра
на туризма и на Министерския съвет
в процедурата за възлагане на концесия за морски плаж; основанията за
изключване на концесионер от процедурата; действията на комисията за
организацията и провеждането на откритата процедура; изисквания към
документацията за концесия на морски плаж; правила за приключване
или прекратяване на процедурата по
концесиониране, както и изисквания
към съдържанието на концесионния
договор. Създават се нови глави, с
които се уреждат изпълнението на
концесионния договор; договорът за
подизпълнение; изменението и прекратяването на концесионния дого-
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вор, както и контролът по изпълнението на сключените концесионни
договори. Предвидено е субсидиарно
прилагане на Закона за концесиите в
случаите на приключване и прекратяване на процедурата за определяне
на концесионер, както и за стратегическото развитие и планиране на
концесиите за морски плаж, финансирането на дейността, Националния
концесионен регистър и изпълнението на концесионния договор.
В Закона за устройството на Черноморското крайбрежие е предвидено четиридесет на сто от сумата на
концесионното възнаграждение и четиридесет на сто от наемната цена
да постъпват като приход по бюджета на Министерството на туризма.
Също така се въвежда забрана за
преминаване, паркиране и престой
на превозни средства, ремаркета и
полуремаркета върху територията на
морския плаж, освен в случаите за
извършване на разрешените по съответния ред задължителни дейности, предоставяне на плажни услуги и
извършване на аварийно-спасителна
дейност на територията на морския
плаж.
С оглед на промяната в режима
на възлагане на концесия за морски
плаж са направени съответните изменения и в Закона за туризма.
С преходни разпоредби се урежда реда, по който се довършват дейностите по предоставяне на концесии
за морски плаж, за които е прието
решение на Министерския съвет по
отменения от 1 януари 2019 г. чл. 8д
от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. Регламентира
се и действието на сключените въз
основа на тези дейности договори за
концесия, независимо от датата, на
която са сключени, както и прило-
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жимия режим относно изменението,
прекратяването и срока на конце
сията.
Закон за ратифициране на Рамково
споразумение между Министерството
на икономиката на Република България и Lockheed Martin GLobal Inc
относно Програма за индустриално
сътрудничество F-16 блок 70
Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по икономическа политика и туризъм
(водеща); Комисия по
отбрана; Комисия по бюджет и финанси; Комисия
по правни въпроси
Приет на: 19 юли 2019 г.;
обн., ДВ, бр. 60 от 2019 г.
Рамковото споразумение е сключено във връзка с приетия от Народното събрание актуализиран проект
за инвестиционен разход „Придобиване на нов тип боен самолет“ и заложеното изискване за осъществяване на индустриално сътрудничество
във връзка с изпълнение на проекта.
В Раздел 8 „Индустриално сътрудничество“ от Проекта за инвестиционен
разход е посочено, че индустриалното сътрудничество цели увеличаване
на способностите – или създаването
на такива, на българската индустрия
в областта на отбраната и сигурността за гарантиране на стратегическите интереси на Република България. Изисква се всеки потенциален
доставчик да предложи проекти
за индустриално сътрудничество в
следните три области:
изграждане
на национални способности за логистична поддръжка на самолетите
на междинно ниво на експлоатация
(Ка1лопа1 Level-2 Capabilities); дългосрочно коопериране с българската

индустрия с цел развиване на индустриални и технологични способности
в Република България и изграждане
на способности в областта на сигурността и отбраната. Най-важната от
трите области е изграждането на национални способности за логистична
поддръжка на самолетите на междинното ниво на експлоатация. Целта е да се постигне максимално възможно ниво, както от икономическа,
така и от технологична гледна точка
на независимост при оперирането и
поддръжката на самолетите в Република България.
Рамковото споразумение съдържа
клаузи, които налагат Народното събрание да го ратифицира на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и 5 от Конституцията на Република България.
Закон за изменение и допълнение на
Закона за водите
Вносители: н . п . И с к р е н В е с е л и нов, Александър Ненков,
Емил Христов, Танер Али,
Георги Колев, Пламен
Христов
Комисии: Комисия по околната среда и водите (водеща), Комисия по регионална политика, благоустройство
и местно самоуправление,
Комисия по икономическа политика и туризъм,
Комисия по земеделието
и храните
Приет на: 24 юли 2019 г.;
обн., ДВ, бр. 61 от 2019 г.
Законът за изменение и допълнение на Закона за водите има за цел
да прецизира и подробно регламентира хипотезите по прехвърляне на
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правото на собственост на язовири
от общините в полза на държавата.
В чл. 13 се създава ал. 3, с която
се обявяват за публична държавна
собственост язовирите, прехвърлени
безвъзмездно от общините на държавата по реда на този закон. Новите
чл. 19а и 19б регламентират условията и реда, по които се извършва
прехвърлянето на собствеността. С
разпоредбата на чл. 19а, ал. 1 изрично се урежда възможността правото
на собственост върху язовирите, публична общинска собственост, да се
прехвърля безвъзмездно на държавата. В съответствие с разпоредбата на
чл. 16, ал. 4 от Закона за концесиите, която забранява разпореждането
с обекта на концесията, с ал. 2 на
чл. 19а се регламентира, че не може
да бъде прехвърляно правото на собственост върху язовири, публична
общинска собственост, за които има
действащи концесионни договори. С
ал. 3 на чл. 19а се урежда решението
за прехвърляне на собствеността – то
се приема от общинския съвет по
мотивирано предложение от кмета
на общината, въз основа на решението на общинския съвет, като кметът
на общината внася до областния управител мотивирано предложение за
промяна на собствеността на язовирите. Към предложението се прилага
решението на общинския съвет и акт
за общинска собственост за язовирите, предмет на решението. Копие
от документите се изпраща и до министъра на икономиката. С чл. 19б
се урежда процедурата по прехвърляне на собствеността. Областният
управител се произнася със заповед
за приемане или отказ от дарението
в едномесечен срок от получаването на решението на общинския съвет
с приложените към него документи
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и уведомява кмета на общината, изпълнителния директор на Държавно
предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ и министъра на
икономиката. Прехвърлянето на собствеността се извършва чрез договор
за дарение, сключен между кмета на
общината, чиято собственост е язовирът, и областния управител. Договорът между областния управител
и кмета на общината се сключва в
14-дневен срок от уведомяването.
Препис от вписания договор се предоставя на изпълнителния директор
на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“.
За язовир, безвъзмездно прехвърлен
на държавата, областният управител
съставя акт за публична държавна
собственост с предоставени права за
управление на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на
язовири“. Областният управител отказва със заповед приема дарението. Областният управител връща
предложението и придружаващата
го преписка на съответната община,
когато заявеният за прехвърляне от
общината воден обект не е язовир
по § 1, ал. 1, т. 94 от допълнителните
разпоредби, предложението се отнася
за язовир, отдаден на концесия или
липсва акт за общинска собственост.
Заповедта подлежи на обжалване по
реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите лица.
В преходните и заключителните
разпоредби с § 8 се допълва разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за
общинската собственост, като въведеното в тези случаи ограничение за
промяна характера на собствеността
има за цел да предотврати опасността от заобикаляне на закона чрез последващо трансформиране на собстве-
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ността от публична в частна. С § 10 в
Закона за държавната собственост в
чл. 15 се създава ал. 7, съгласно която имоти – публична държавна собственост по чл. 13, ал. 2 от Закона за
водите, предоставени за управление
на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“,
може да се предоставят безвъзмездно за управление от Министерския
съвет по предложение на министъра
на земеделието, храните и горите на
сдружения за напояване, регистрирани по реда на Закона за сдруженията
за напояване, при условия и по ред,
определени с правилника за прилагане на закона.
Закон за изменение на закона за
държавния бюджет на Република
България за 2019 г.
Вносител: Министерски съвет
Комисия: Комисия по бюджет и
финанси
Приет на: 4 юли 2019 г.; върнат за
ново обсъждане
Повторно
приет на: 24 юли 2019 г.;
обн., ДВ бр. 60 от 2019 г.
Със Закона за изменение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. Се преизчислява годишният размер на държавната
субсидия на политическите партии
и коалициите за 2019 г., като действителните гласове, получени от съответната партия или коалиция, се
умножават по 11 лв. за един получен действителен глас за периода от
1 януари до 30 юни 2019 г. и размер
от 1 лв. – за периода от 1 юли до 31
декември 2019 г. Бюджетната икономия за второто полугодие на 2019 г. е

в размер на 14,6 млн. лв.
Със заключителните разпоредби
на Закона за изменение на Закона
за държавния бюджет на Република
България за 2019 г. се правят промени в Закона за политическите партии,
Закона за държавната собственост,
Закона за общинската собственост и
Изборния кодекс.
В Закона за политическите партии
измененията са свързани с разпоредбите на глава трета „Имущество, финансиране и разходване на средства“.
В чл. 23, ал. 1с новата т. 4 е предоставена възможност дейността на политическите партии да се финансира
и от дарения от юридически лица и
еднолични търговци, като с отмяната
на ал. 2 отпада ограничението относно размера на дарението. С допълнението в чл. 24, ал. 1, т. 2 е въведена
забрана политическите партии да получават средства от юридически лица
и от еднолични търговци, които имат
просрочени публични задължения и/
или са регистрирани в юрисдикции
с преференциален данъчен режим. С
измененията на чл. 29, ал. 2, т. 1 и 2
политическите партии са задължени
да създават и водят публичен регистър, в който се вписват и лицата по
чл. 23, ал. 1, т. 4 и видът, размерът,
стойността и целта на направеното
дарение или завещание, съответно се
вписва и декларацията за произхода на средствата, в случаите когато
дарението е в размер над една минимална работна заплата. С изменението на чл. 31, ал. 1 е предвидено
държавата и общините да предоставят на политическите партии, които
имат парламентарна група или достатъчен брой народни представители да образуват такава, безвъзмездно помещения за осъществяване на
тяхната дейност. Помещенията по
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чл. 31, ал. 1 могат да се предоставят
и на партии, които на последните
избори за народни представители са
получили не по-малко от едно на сто
от действителните гласове в страната и извън страната, с изключение
на гласовете по чл. 279, ал. 1, т. 6
от Изборния кодекс. Политическите партии, на които са предоставени
помещения по чл. 31, заплащат експлоатационните разходи, ако има такива. Предоставените помещения на
политическите партии не може да се
преотдават под наем и да се преотстъпват за ползване, като тези помещения може да се ползват съвместно по договор с трети лица само за
цели, пряко свързани с дейността на
партията. В тези помещения не може
да се извършва стопанска дейност.
Правоотношенията с политическите
партии се прекратяват поради неплащане на експлоатационните разходи
за повече от три месеца или при нарушение на забраната по чл. 32, ал. 2.
В съответствие с направените промени в Закона за политическите партии
се изменят Законът за държавната
собственост, Законъта за общинската собственост и Изборният кодекс.
В Закона за държавната собственост
се изменя чл. 20, ал. 1, като вместо
предоставянето под наем е предвидено безвъзмездно предоставяне на
имоти – частна държавна собственост, за нуждите на политическите
партии, отговарящи на условията на
Закона за политическите партии, а в
чл. 24, ал. 2 са регламентирани основанията за прекратяване на договорите с политическа партия – когато съответната партия престане да
отговаря на условията за предоставяне на държавен имот, определени
с отделен закон, както и в случаите
по чл. 32, ал. 3 от Закона за полити-
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ческите партии. В Закона за общинската собственост са направени аналогични промени съответстващи на
измененията в Закона за държавната
собственост. В чл. 14, ал. 4 е предвидено безвъзмездно предоставяне
на имоти за нуждите на общинските
ръководства на политическите партии, отговарящи на условията на Закона за политическите партии, което
се извършва от кмета на общината
без търг или конкурс. Новият чл. 15а
регламентира основанията за прекратяване на договорите с политическа
партия – когато партията придобие
в собственост помещения от същия
вид, годни за постоянно ползване,
престане да отговаря на условията за
предоставяне на общински имот, определени с отделен закон, както и в
случаите по чл. 32, ал. 3 от Закона за
политическите партии. Правоотношенията се прекратяват със заповед
на съответния кмет, в която се посочва основанието за прекратяването на правоотношението, събраните
доказателства и срокът за опразване,
който не може да бъде по-дълъг от
един месец, като заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 15,
ал. 5. В Изборния кодекс в чл. 162 са
включени, като източници на финансиране на предизборната кампания
на партия, коалиция или инициативен комитет регистрирали кандидат,
и даренията от юридически лица и
еднолични търговци. С отмяната на
чл. 167 е премахнато ограничението
относно размера на дарението за финансиране и подпомагане на предизборната кампания. В чл. 168, ал. 1, т.
2 е въведена забрана за финансиране
и подпомагане предизборната кампания на партия, коалиция или инициативен комитет, относно получаването
на средства от юридически лица и

48

Четиридесет и четвърто народно събрание

от еднолични търговци, които имат
просрочени публични задължения и/
или са регистрирани в юрисдикции
с преференциален данъчен режим.
С отмяната на т. 7 на чл. 171, ал. 1
отпада изискването за публикуване в
регистъра на Сметната палата имената на физическите лица, предоставили за безвъзмездно ползване вещи
или услуги за предизборната кампания, срокът на ползването, видът
и описанието на предоставените за
ползване вещи и видът на услугите.
Във връзка с премахнатото ограничение на размера на дарението за
финансирането и подпомагането на
предизборната кампания се отменя
чл. 477, относно състава на административното нарушение.
Законът за изменение на Закона
за държавния бюджет на Република
България за 2019 г. влиза в сила от
деня на обнародването му в „Държавен вестник“,
Закон за изменение на Изборния
кодекс
Вносители: н.п. Даниела ДаритковаПроданова и група народни представители
Комисия: Комисия по правни въпроси
Приет на: 24 юли 2019 г.;
обн., ДВ, бр. 61 от 2019 г.
Със Закона за изменение на Изборния кодекс се правят промени,
свързани с машинното гласуване. С
изменението в § 39 от преходните и
заключителни разпоредби на Закона
за изменение и допълнение на Изборния кодекс (ДВ, бр. 21 от 2019 г.)
се предвижда на общите избори за
общински съветници и за кметове

през 2019 г. да не се произвежда машинно гласуване. След общите местни избори машинно гласуване ще се
произвежда при избори за народни
представители, при избори за президент и вицепрезидент на републиката и при избори за членове на Европейския парламент от Република
България, като на тези избори няма
да се гласува с хартиени бюлетини.
Изключение от това правило е гласуването в секциите по чл. 212, ал. 5
от кодекса, а именно избирателните
секции с по-малко от 300 избиратели, подвижните избирателни секции,
секциите в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на
социални услуги, секциите на плавателни съдове и извън страната.
Закон за изменение и допълнение на
Закона за железопътния транспорт
Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по транспорт, информационни технологии
и съобщения (водеща),
Комисия по европейските въпроси и контрол на
европейските фондове
Приет на: 25 юли 2019 г.;
обн., ДВ, бр. 62 от 2019 г.
Законът за изменение на Закона
за железопътния транспорт има за
цел въвеждането на мерки, необходими според Европейската комисия,
с които се гарантира независимостта
на органа за разследване на произшествия в железопътния, въздушния
и водния транспорт.
Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и съвета от 29
април 2004 г. относно безопасността
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на железопътния транспорт в Общността и за изменение на Директива
95/18/ЕО относно лицензирането на
железопътните предприятия и Директива 2001/14/ЕО относно разпределяне на капацитета на железопътната инфраструктура и събиране на
такси за ползване на железопътната
инфраструктура и за сертифициране
за безопасност (Директива 2004/49/
ЕО) и Директива 2009/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
23 април 2009 година за определяне
на основните принципи, които уреждат разследването на произшествия
в областта на морския транспорт, и
за изменение на Директива 1999/35/
ЕО на Съвета и Директива 2002/59/
ЕО на Европейския парламент и
на Съвета (Директива 2009/18/ЕО)
са въведени в българското законодателство и на национално ниво са
приети мерки за прилагане на Регламент (ЕС) № 996/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20
октомври 2010 година относно разследването и предотвратяването на
произшествия и инциденти в гражданското въздухоплаване и за отмяна
на Директива 94/56/ЕО (Регламент
(ЕС) № 996/2010) – разпоредбите се
съдържат в Закона за железопътния
транспорт, Закона за гражданското
въздухоплаване, Кодекса на търговското корабоплаване и в подзаконови нормативни актове, издадени на
основание на посочените закони. В
съответствие с европейското законодателство Република България
е създала разследващ орган, който
съгласно устройствения правилник
на Министерството на транспорта, информационните технологии и
съобщенията е дирекция „Звено за
разследване на произшествия във
въздушния, водния и железопътния
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транспорт“, която е на пряко подчинение на министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията и извършва разследване
на авиационни събития, произшествия в морските пространства и произшествия и инциденти в железопътния транспорт.
В чл. 115и, ал. 3 и 4 от Закона за
железопътния транспорт е регламентирано, че техническото разследване
на причините за тежки железопътни
произшествия се осъществява от специализирано звено в Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията. В своята организация и при вземане на
решения специализираното звено е
независимо от Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“,
управителя на железопътната инфраструктура, железопътните предприятия, както и от всяко друго лице,
чийто интереси биха могли да са в
противоречие с функциите на звеното. Член 16ж, ал. 1, 3 и 5 от Закона за
гражданското въздухоплаване регламентира, че специализираното звено
за разследване на авиационни събития в Министерството на транспорта, информационните технологии и
съобщенията е на пряко подчинение
на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, издръжката му се осъществява
от бюджета на Министерството на
транспорта, информационните технологии и съобщенията и функциите на
специализираното звено се осъществяват от инспектори по разследване,
а съгласно чл. 142, ал. 2 разследването на авиационно произшествие
или сериозен инцидент на територията на Република България се извършва от комисия, определена със
заповед на ръководителя на звеното
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за разследване на произшествия във
въздушния, водния и железопътния
транспорт. Съгласно чл. 79, ал. 1 от
Кодекса на търговското корабоплаване разследването на морски произшествия и инциденти се извършва от
инспектори по разследването – служители в специализираното звено за
разследване на морски произшествия
и инциденти в Министерството на
транспорта, информационните технологии и съобщенията.
В края на 2018 г. Европейската комисия (ЕК) взе решение да предяви
искова молба пред Съда на ЕС, в резултат на която е образувано Дело
С-33/19 Европейската комисия срещу Република България пред Съда
на Европейския съюз. В молбата ЕК
отбеляза на първо място, че „звеното за разследване на произшествия
и инциденти не е независимо от управителя на инфраструктурата – Национална компания „Железопътна
инфраструктура“, тъй като министърът на транспорта, от една страна,
упражнява контрол над Национална
компания „Железопътна инфраструктура“, а от друга страна, разследващото звено е част от Министерството на
транспорта и не разполага с достатъчна организационна независимост и
независимост относно взимането на
решения“. На второ място, ЕК счита,
че „бюджетът на специализираното
звено се представя на министъра на
транспорта и в българското законодателство няма гаранция, че нуждите на разследващия орган в случай
на тежко произшествие, за което са
необходими допълнителни средства,
надвишаващи предвидения бюджет,
ще бъдат адекватно удовлетворени.
Като се има предвид, че в настоящия
случай специализираното звено не е
юридическо лице и е структурно ин-

тегрирано в министерството, отговарящо за транспорта, чийто министър
отговаря едновременно и на органа,
контролиращ даден управител на инфраструктура, тази независимост по
отношение на достъпа до финансовите ресурси, които трябва да є бъдат
предоставени за изпълнение на задачите є, не е гарантирана чрез предоставянето на отделен бюджет“.
Въз основа на изложеното и за
да се предотврати рискът Република
България да бъде осъдена по Дело
С-33/19, Европейската комисия срещу Република България, са въведени
изменения в Закона за железопътния
транспорт, Закона за гражданското
въздухоплаване и Кодекса на търговското корабоплаване, като отпадат
текстовете, че звеното за разследване
е в структурата на Министерството на
транспорта, информационните технологии и съобщенията. В посочените
закони се запазват само функциите
на звеното за разследване на произшествия и инциденти във въздушния,
водния и железопътния транспорт.
Със Закона за изменение на Закона за железопътния транспорт в
чл. 115и, ал. 3 и 4, чл. 115к, чл. 115л,
ал. 2, чл. 115м, ал. 3 и чл. 115н, ал. 1
се правят изменения, с които специализираното звено за разследване на
железопътни произшествия и инциденти в Министерството на транспорта, информационните технологии
и съобщенията се заменя с Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт. С преходните
и заключителните разпоредби с § 6 се
правят изменения в Закона за гражданското въздухоплаване в чл. 16б,
ал. 1, т. 7, чл. 16ж, чл. 139, ал. 1, т. 4,
чл. 142, ал. 2, 3 и 5 и § 3, т. 67 от допълнителните разпоредби, съответно
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с § 7 в Кодекса на търговското корабоплаване в чл. 79, ал. 1, 5, 7, 8 и 1012, съгласно които специализираното
звено за разследване на авиационни
събития в Министерството на транспорта, информационните технологии
и съобщенията се заменя с Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и
железопътния транспорт.
В срок до шест месеца от влизането
в сила на закона Министерският съвет следва да създаде с постановление
Национален борд за разследване на
произшествия във въздушния, водния
и железопътния транспорт – юридическо лице по чл. 60, ал. 1 от Закона
за администрацията и да приеме правилник за дейността, структурата и
организацията на борда. До влизането в сила на правилника функциите
и дейностите по разследване на произшествия във въздушния, водния и
железопътния транспорт се изпълняват от дирекция „Звено за разследване на произшествия във въздушния,
водния и железопътния транспорт“ в
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията по досегашния ред, а започналите и недовършени до влизането
в сила на правилника разследвания
на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт да
се довършват по досегашния ред.
Трудовите и служебните правоотношения със служителите – инспектори
в дирекция „Звено за разследване на
произшествия във въздушния, водния
и железопътния транспорт“ в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията,
преминават към Националния борд
за разследване на произшествия във
въздушния, водния и железопътния
транспорт при условията и по реда на
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чл. 123 от Кодекса на труда и чл. 87а
от Закона за държавния служител и
в съответствие с определените с правилника структура и числен състав
на борда.
Министерският съвет, министърът
на транспорта, информационните
технологии и съобщенията и министърът на вътрешните работи следва
да приведат приетите, съответно издадените, от тях подзаконови нормативни актове в съответствие със закона в срок до 6 месеца от влизането
му в сила.
Законът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“ с цел избягване на неблагоприятните последици за Република България по Дело С-33/19, Европейската
комисия срещу Република България.
Закон за ратифициране на Споразумение за предоставяне на подкрепа за
проекти между Комисията за енергийно и водно регулиране на Република
България и Европейската банка за
възстановяване и развитие по отношение на Програмата за регулаторно
развитие на енергийния сектор
Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по енергетика
(водеща); Комисия по
бюджет и финанси; Комисия по правни въпроси и
Комисия по европейските
въпроси и контрол на европейските фондове
Приет на: 26 юли 2019 г.;
обн., ДВ, бр. 62 от 2019 г.
Целта на Споразумението е създаването и осъществяването на услуги
за техническо сътрудничество, като
следва да бъдат разработени проекти
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на наредба, методики, инструкции и
правила, свързани с мониторинга на
пазара, както и вътрешни правила за
разследващия експерт на Комисията за енергийно и водно регулиране.
Предвижда се разработването на проекти на правила за водене на единна
регулаторна отчетност за електроразпределителните оператори, методика
за оценка стойността на капиталовите и оперативни разходи на електроразпределителните предприятия, методика за обвързване на регулираните приходи на електроразпределителни предприятия с показателите за
ефективност и качество на услугите.
Очаква се развитие на капацитета
на Комисията за енергийно и водно
регулиране във връзка с изпълнение
на правомощията по прилагането на
Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от
25 октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за
търговия на едро с енергия, свързани
с провеждане на проверки, изземване
на електронни доказателства и снемане на устни обяснения и налагане
на наказания, уреждане на спорове
и начини за обжалване от страна на
дружествата и други.
Закон за забрана на химическото
оръжие и за контрол на токсичните
химически вещества и техните прекурсори
Вносител: Министерски съвет
Комисия: Комисия по икономическа
политика и туризъм
Приет на: 31 юли 2019 г.;
обн., ДВ, бр. 63 от 2019 г.
Със закона за изменение и допълнение на Закона за забрана на

химическото оръжие и за контрол
на токсичните химически вещества
(ЗЗХОКТХВТП) и техните прекурсори се прецизират административнонаказателните разпоредби, отнасящи
се до нарушения на спазване изискванията на чл. 10 от Закона за забрана
на химическото оръжие и за контрол
на токсичните химически вещества,
в частта, регламентираща режима на
трансфер на химически вещества и
техните прекурсори, попадащ в обхвата на Конвенцията за забрана на
разработването, производството, натрупването и употребата на химическо
оръжие и за неговото унищожаване.
Въвежда се изискване на определени
субекти за полагане на печат върху
заявленията и декларации, които се
подават в Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово
унищожение към министъра на икономиката. Със закона не се въвеждат
регулаторни режими.
С преходните и заключителните
разпоредби се правят изменения и
допълнения в Закона за експортния
контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии
с двойна употреба. Въвежда се аналогично на въведеното със Закона
за забрана на химическото оръжие и
за контрол на токсичните химически
вещества изискване за определени
субекти за полагане на печат върху
заявленията и декларации, които се
подават в Междуведомствената комисия. Също така се предвижда, че
в случаите на временен износ и свързания с него реимпорт на продукти,
свързани с отбраната, за изпълнение
на задължения по външнотърговски
договори или споразумения за ремонт или модернизация, сключени
от Министерството на отбраната за
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нуждите на въоръжените сили на Република България не се прилага регистрационния режим на вноса и/
или износа, упражняван от министъра на икономиката или от оправомощени от него длъжностни лица. В
тези случаи е предвидено да се приложи Регламент (ЕС) № 952/2013 на
Европейския парламент и на Съвета
от 9 октомври 2013 г. за създаване
на Митническия кодекс на Съюза.
Във връзка с предвиденото изключение с преходна разпоредба се уреждат
неприключилите
регистърни
производства, образувани по Закона
за експортния контрол на продукти,
свързани с отбраната, и на изделия и
технологии с двойна употреба.
Закон за ратифициране на международен договор (LOA) BU-D-SAB
„Самолети F-16 Block 70 и свързана с
тях поддръжка“ (F-16 Block 70 aircraft
and associated support), международен
договор (LOA) BU-D-AAA „Боеприпаси в подкрепа на f-16“ (Munitions in
support of the F-16), международен
договор (LOA) BU-P-AAD „Sidewinder
AIM 9X Блок II ракети, свързани
материали и услуги“ (Sidewinder AIM
9X Block II Missiles, associated material
and services) и международен договор
(LOA) BU-P-LAR „Многофункционална система за разпределение на
информация – Съвместна тактическа радиосистема (MIDS JTRS) (5)
и свързана с нея поддръжка и оборудване“ (Multifunctional Information
Distribution System Joint Tactical Radio
System (MIDS JTRS) (5) and related
support and equipment)
Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по отбрана (водеща); Комисия по бюджет и финанси
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Приет на: 19 юли 2019 г.; върнат за
ново обсъждане
Повторно
приет на: 26 юли 2019 г.;
обн., ДВ, бр. 60 от 2019 г.
На основание Решение № 398 на
Министерския съвет от 10 юли 2019 г.
заместник министър-председателят
по обществения ред и сигурността и
министър на отбраната е подписал
на 11 юли 2019 г. четирите договора
за доставка на самолети F-16 Block
70 със свързаното оборудване и въоръжение.
Договорите обединяват доставката
на цялостния заявен пакет на обща
стойност 1 256 153 980 щатски долара, Гарант по изпълнението на договорите от американска страна се
явява американското правителство.
Предложените за ратификация договори са съставени съгласно законодателството на САЩ. В тях има редица
особености, които не съответстват на
договорно-правната практика, установена в процесите по придобиване
на военна техника. Най-характерни
са:
– посочените цени в договорите са
в щатски долари, без включени данъци и такси, и отразяват максимално точна прогноза за необходимите
средства за заплащане към момента
на извършване на доставката. Въпреки това, правителството на САЩ
поема ангажимент да осигури изделията на посочените цени в долари и
в рамките на посочената наличност;
– налични са така наречените
„отворени клаузи“, които ще бъдат
конкретизирани в процеса на изпълнение на договорите поради продължителните срокове за изпълнение на
договорите;
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– при извънредни и непреодолими
обстоятелства, когато националният
интерес на САЩ го изисква, правителството на САЩ си запазва правото да прекрати прилагането изцяло
или частично на договорите във всеки момент преди доставката на отбранителните изделия или изпълнението на услуги за отбрана; от своя
страна, купувачът може да отмени
изпълнението на договорите изцяло или да заличи отделни точки във
всеки момент преди доставката на
отбранителни изделия или извършването на услуги по отбраната, но той
носи отговорност за всички разходи
вследствие на отменянето;
– за американската страна договорите ще имат действие не само след
тяхното подписване, съответно ратифициране от Народното събрание на
Република България, а и след превеждането на финансовите средства
по тях в рамките на срока на валидност на офертите.
Поради съдържащите се в договорите финансови задължения за българската държава те следва да бъдат
ратифицирани със закон на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 от Конституцията на Република България.
Закон за изменение и допълнение на
Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс
Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по бюджет и финанси (водеща), Комисия
по европейските въпроси
и контрол на европейските фондове, Комисия за
наблюдение на приходните агенции и борба със
сивата икономика и кон-

трабандата, Комисия по
икономическа политика
и туризъм, Комисия по
правни въпроси.
Приет на: 31 юли 2019 г.;
обн., ДВ бр. 64 от 2019 г.
Със Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс (ЗИД на ДОПК)
се цели въвеждането в българското
законодателство на изискванията на
Директива (ЕС) 2017/1852 на Съвета
от 10 октомври 2017 г. относно механизми за разрешаване на спорове
във връзка с данъчното облагане в
Европейския съюз (OB, L 265/1 от
14 октомври 2017 г.). Основна цел на
директивата, която е отразена и в закона е подобряване на съществуващите механизми за разрешаване на
спорове, възникнали между държавите-членки на Европейския съюз, във
връзка с тълкуването и прилагането
на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане и Конвенция
90/436/ЕИО за премахване на двойното данъчно облагане във връзка с
корекцията на печалби на свързани
предприятия (Арбитражната конвенция на Съюза).
Създаването на предвидими, координирани и прозрачни правила за
разрешаване на спорове, които важат за всички държави членки, са
една от инициативите на европейско
ниво за по-справедливо и по-ефективно корпоративно данъчно облагане в Европейския съюз, както и за
премахването на данъчните пречки,
които са предпоставка за нарушаване
на конкуренцията и възпрепятстват
правилното функциониране на вътрешния пазар. Това ще осигури последователност в третирането на спорове, свързани с двойното данъчно
облагане при трансгранични сделки
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в Европейския съюз и ще внесе повече прозрачност относно начина, по
който са разрешени тези спорни случаи. Борбата с избягването на данъци и с агресивното данъчно планиране, която е един от приоритетите не
само в европейски, но и в световен
план, трябва да върви ръка за ръка
със създаването на конкурентна данъчна среда за предприятията, което
означава, от една страна, облагане на
печалбите в държавата, където са реализирани, а от друга – че печалбите
не се облагат с данъци два пъти.
Във връзка с това със ЗИД на
ДОПК се приемат правила, с които
се надграждат и подобряват съществуващите механизми, като се регламентират правата и задълженията на
засегнатите от спорния въпрос лица
и на компетентните органи на заинтересованите държави членки, сроковете и условията, при които следва
да се осъществяват отделните етапи
от процедурата, правото на лицата да
се обърнат към компетентния административен съд при отказ на компетентния орган да приеме жалбата, когато органът не определи независим
експерт за участие в консултативната
комисия или не приложи постигнатото разрешение на спора, както и
в други случаи на бездействие. Обхватът на процедурата, предложена
със закона, е по-широк в сравнение с
този на Арбитражната конвенция на
Съюза, който е ограничен до спорове, свързани с трансферно ценообразуване и причисляване на печалбите
към местата на стопанска дейност.
Подобряването на съществуващите
правила има за цел да се разшири
обхватът и да се подобрят действащите процедури и механизми, без да
бъдат заменяни. Това е начин да се
гарантира на ниво Европейски съюз,
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че, от една страна, държавите членки
разполагат с по-подробни процесуални разпоредби за предотвратяване на
спорове във връзка с двойното данъчно облагане, но от друга страна,
разполагат с достатъчно гъвкавост, за
да се договарят помежду си относно
механизъм по свой избор. В същото
време засегнатите лица получават повече права, по-добра информираност
за процедурата и възможност да разчитат, че държавите членки ще бъдат
принудени да постигнат обвързващи
резултати.
Със ЗИД на ДОПК се предвиждат
и имуществени санкции при неизпълнение на задълженията за изготвяне
на документация, предвидени в закона. Санкциите са пропорционални
на стойността на сделките, които би
следвало да бъдат предмет на документацията, когато се касае за местното досие, и са във фиксиран размер
по отношение на обобщеното досие.
Размерът на санкциите е обусловен,
от една страна, от необходимостта от
стриктно спазване на задълженията
предвид усилията в световен мащаб
за постигане на по-голяма прозрачност по отношение на сделките между свързани лица и за предотвратяване увреждането на данъчната основа,
прехвърлянето на печалби и отклонението от данъчно облагане. От друга
страна, за да бъде насърчено изпълнението на закона и да бъдат постигнати целите на административно-наказателната отговорност, размерът на
санкциите е съобразен и с факта, че
голяма част от задължените лица са
членове на многонационални групи
със значителни по размер приходи
на консолидирана основа.
Със закона се прецизират текстовете на чл. 142б, ал. 6, чл. 142н, ал. 2,
т. 1 и § 1а, т. 28 от Допълнителните
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разпоредби във връзка с получено от
Европейската комисия официално
уведомително писмо относно процедура за нарушение № 2018/2111 за
неправилно транспониране на раздел
I, параграф Д от приложение I, раздел V, параграф Г, точка 1 от приложение I и раздел VIII, параграф В,
точка 6 от приложение I към Директива 2011/16/ЕС на Съвета относно
административно сътрудничество в
областта на данъчното облагане и за
отмяна на Директива 77/799/ЕИО,
изменена с Директива 2014/107/ЕС
на Съвета от 9 декември 2014 г. за
изменение на Директива 2011/16/ЕС
по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в
областта на данъчното облагане.
В Преходните и заключителните
разпоредби на закона за изменение
и допълнение на ДОПК са въведени
промени в Закона за вътрешния одит
в публичния сектор и в Закона за
корпоративното подоходно облагане.
Закон за изменение и допълнение на
Закона за физическото възпитание и
спорта
Вносители: н.п. Стефан Апостолов,
Галя Захариева, Владимир
Вълев, Валентин Милушев
Комисии: Комисия по въпросите на
децата, младежта и спорта (водеща); Комисия по
бюджет и финанси
Приет на: 31 юли 2019 г.;
обн., ДВ, бр. 64 от 2019 г.
Със Закона за изменение и допълнение на Закона за физическото
възпитание и спорта се регламентира възможността при конкуренцията

между повече от един кандидат за получаване на спортен лиценз по един
вид спорт, предимство да има освен
кандидатът, които е член на международна спортна организация, така
също и кандидатът, който е получил
от член на международна спортна
организация права за организиране
на спортни дейности по съответния
вид спорт. Създава се и хипотеза за
отнемане на спортния лиценз, когато спортната федерация е с отнети
от член на международната спортна
федерация права за организиране на
спортни дейности по съответния вид
спорт. Тези правила влизат в сила от
1 март 2020 г.
Разширява се кръгът от спортисти,
постигнали високи спортни резултати, на които се изплащат награди,
като се добавят призьорите, които не
са спечелили медал, но постижението представлява значим успех за българските спортисти.
С преходните и заключителните
разпоредби на Закона за изменение и
допълнение на Закона за физическото
възпитание и спорта се създава правна възможност децата на починалите
олимпийските медалисти, които са
прекратили активната си състезателна дейност преди влизането в сила
на новият Закон за физическото възпитание и спорта (18.01.2019 г.), да
получават пожизнена месечна премия, ако отговарят на съответните
изисквания. Тази разпоредба влиза в
сила от 18 януари 2019 г.
Направени са допълнения в Закона за изпълнение на наказанията и
задържането под стража и в Закона
за съдебната власт, с които се дава
правомощие на министъра на правосъдието да определя условия и ред за
формиране и изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати
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резултати в пенитенциарната система
и системата по охрана на органите
на съдебната власт.
Закон за изменение и допълнение на
Закона за съсловната организация на
магистър-фармацевтите
Вносител: Министерски съвет
Комисия: Комисия по здравеопазването
Приет на: 31 юли 2019 г.;
обн., ДВ, бр. 64 от 2019 г.
Законът за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите
(ЗСОМФ) има за цел подобряване
и гарантиране на пълноценното изпълнение на функциите на органите
на Българския фармацевтичен съюз
(БФС). Законът за съсловната организация на магистър-фармацевтите е
приет от Народното събрание през
2006 г. и до момента, повече от 10
години, не е претърпял промени относно регулирането на дейността на
съсловната организация. През посочения период пряко са идентифицирани от съсловната организация
процедурни и организационни отношения, които се нуждаят от нова
уредба или нямат уредба поради
празноти в закона.
На първо място, законът цели да
подобри формирането на състава на
висшия колективен орган на управление – Конгреса на БФС, като прецизира квотата на представителство съобразно увеличения брой членове на
БФС. В пряка връзка със съставянето
на персоналния състав на Конгреса
са и измененията относно предвиждане на участие в работата на Конгреса на членовете на централните
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органи на управление, които имат
право на глас, ако са избрани по съответния ред от Регионалната фармацевтична колегия (РФК) на БФС за
представители. Внася се яснота как
се определя кворум за провеждане
на конгрес, като минималният брой
делегати с оглед принципа на представителност е половината от общия
брой на всички членове на БФС според списъчния състав по националния електронен регистър. Обезпечаването на работата на конгреса ще
създаде необходимите предпоставки
конгресът да се свиква и да взема
решения по повече значими за съсловието въпроси.
На второ място, въз основа на
опита от последните години се цели
създаване на гаранции за законосъобразно провеждане на заседания
на общите събрания на Регионалните фармацевтични колегии на БФС,
като са въведени правила за кворум,
съответно – провеждане на заседанието при първоначална липса на
кворум с отлагане от един час и правила за упълномощаване за представителство на членове на колегията
в общото събрание. По този начин
се постига легитимност и се създават предпоставки за редовна работа
на висшите колективни органи на
управление на РФК на БФС, които
в исторически план имат значителни
трудности и много пъти не могат да
проведат заседания поради липса на
кворум. Представителността на решенията на общото събрание е защитена с правила за минимален брой
присъстващи членове на общото събрание.
Третата група промени има за цел
внасяне на яснота в отношенията на
централните органи на БФС и органите на РФК на БФС при пълно
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запазване на самостоятелната правосубектност на РФК на БФС. С промените се цели защита на обществения
интерес, включително на пациентите,
които подават жалби и сигнали пред
централните органи на БФС, без последните да имат възможност да регулират отношенията с органите на
РФК. Предложението внася яснота
относно задължителния характер на
решенията на органите на централно
равнище за организацията и функцията на Контролната комисия на БФС
да следи за спазването им. При нарушение Контролната комисия на БФС
се обръща към контролната комисия
на съответната РФК със задължение
за последната при констатирани нарушения да свика общо събрание на
колегията, което запазва принципа
на децентрализация на съсловната
организация. Има изключение само
в случай че контролната комисия на
РФК не свика общо събрание, като
отново крайното решение е на органите на регионално равнище.
Налице са промени, които целят
подобряване от технически характер
на структурата и тълкуването на отделни разпоредби. Например изрично се посочва съществуващото правомощие на УС на БФС за приемане
на правила за водене и поддържане
на регистрите на членовете на БФС
и за изпълнението на общи функции
на управление, които не са от компетентността на други органи.
Очакваните резултати от приемането на закона са организационно укрепване и подобряване на дейността
на органите на БФС с цел ефективно
изпълнение на предвидените в закона функции на съсловната организация при пълно запазване на всички
приети със закона принципи.

Проектът не е свързан с въвеждане на изисквания на директиви на
Европейския съюз, поради което не
се налага изготвяне.
Закон за изменение на Закона за политическите партии
Вносител: Министерски съвет
Комисия: Комисия по правни въпроси
Приет на: 16 юни 2019 г.;
обн., ДВ, бр. 50 от 2019 г.
Със закона в чл. 25 се определят
партиите и коалициите, които имат
право на държавна субсидия, а именно:
1. Политическите партии, които на
последните избори за народни представители са получили не по-малко
от едно на сто от действителните гласове в страната и извън страната, с
изключение на гласовете по чл. 279,
ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс;
2. Коалициите, които на последните избори за народни представители
са получили не по-малко от 4 на сто
от действителните гласове в страната
и извън страната, с изключение на
гласовете по чл. 279, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс; държавната субсидия,
предоставяна на всяка коалиция, се
разпределя между партиите, включени в състава на коалицията, според
коалиционно споразумение, а при
липса на такова – се разпределя пропорционално на броя на народните
представители от отделните партии.
В чл. 26 е предвидено, че годишният размер на държавната субсидия на
всяка политическа партия или коалиция, която има право на субсидия,
се определя като действителните гла-
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сове, които е получила съответната
партия или коалиция, се умножават
по размера на държавната субсидия
за един получен действителен глас.
Размерът на държавната субсидия
за един получен действителен глас
се определя ежегодно със закона за
държавния бюджет на Република
България. Министърът на финансите
със заповед определя документите,
които партиите и коалициите трябва да представят за предоставяне на
държавната субсидия, и сроковете за
представянето им. При непредставяне в срок на някой от документите,
при непълноти или нередности в тях
държавната субсидия не се превежда до тяхното представяне, съответно
отстраняване. Държавната субсидия
се предоставя ежегодно от централния бюджет на партиите както и на
партиите, включени в състава на коалициите, на четири части:
до 30
април, до 30 юни, до 30 септември и
до 20 декември на съответната година. Държавната субсидия се предоставя на равни части. Министерството
на финансите превежда държавната субсидия по банкова сметка, посочена от съответната партия. При
промяна на обстоятелство, свързано с предоставянето на държавната
субсидия, представителите на съответната партия или коалиция уведомяват Министерството на финансите
в 7-дневен срок от настъпването на
промяната. В 7-дневен срок от предоставянето на съответната част от
държавната субсидия Министерството на финансите публикува на интернет страницата си информация за
предоставената субсидия по политически партии. Когато партиите са от
състава на коалиция, се публикува и
общата сума, предоставена на коалицията.
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Съгласно чл. 27 необходимите
разходи за държавната субсидия се
планират по централния бюджет за
съответната година. Планираните
разходи са индикативни. В годината
на произвеждане на избори за народни представители, както и когато
въз основа на акт се налага годишният размер на държавната субсидия
да бъде преизчислен за определен
период:
годишният размер на
държавната субсидия за партиите и
коалициите се определя по следната
формула:
S = A х C х D / B,
Където:
S е годишният размер на държавната субсидия за съответната партия
или коалиция;
А е годишният размер на държавната субсидия за един получен действителен глас;
В е броят на календарните дни в
годината;
С е броят на дните от 1 януари
на съответната година до деня преди
изборния ден/деня преди влизането
в сила на акта включително или от
изборния ден*/деня на влизането в
сила на акта до деня преди следващия изборен ден*/деня преди влизането в сила на акта включително
или до 31 декември на съответната
година;
D е броят на действителните гласове, получени от съответната партия
или коалиция;
* при произвеждане на повече от
едни избори за народни представители в съответната година;
– държавната субсидия се предоставя в сроковете, определени в чл. 26.
С § 5 от закона е уредено преизчисляване от Министерството на
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финансите на годишната държавна
субсидия, отпусната на политическите партии и коалиции за периода от
26 май 2016 г. до влизането в сила
на изменителния закон. Разликата
между предоставените държавни субсидии за периода от 26 май 2016 г.
до влизането в сила на закона и преизчисленият размер се връща от политическите партии и от партиите
от състава на съответните коалиции,
които са ги получили, и се възстановява по централния бюджет. Средствата, които подлежат на връщане
от партиите от състава на коалиция,
се определят съгласно начина, по
който държавните субсидии са били
разпределени между тези партии при
предоставянето им. В 7-дневен срок
от влизането в сила на закона на интернет страницата на Министерството на финансите се публикува информация за средствата, които подлежат
на връщане, по политически партии.
Когато партиите са от състава на коалиция, се публикува и общата сума,
определена на коалицията.
На политическа партия, включително от състава на коалиция, която получава държавна субсидия и не
е върнала доброволно разликата до
предоставянето на втората част от
субсидията за 2019 г., се предоставя
субсидия в размер на:
1. Седемдесет на сто от сумата,
която трябва да є бъде предоставена като втора част на субсидията за
2019 г.;
2. Петдесет на сто от сумата, която трябва да є бъде предоставена от
всяка следваща част на субсидията в
рамките до една година от влизането
в сила на този закон.
При недостиг на средства или липса на следващи части от субсидия-

та разликата, която не е върната от
политическа партия, включително от
състава на коалиция, се връща до 31
декември 2020 г.
Политическа партия, включително от състава на коалиция, която не
получава държавна субсидия, връща
разликата до 31 декември 2020 г.
След изтичането на сроковете
средствата, които не са върнати, се
събират по общия ред.
Закон за изменение и допълнениена
Закона за здравето
Вносители: н.п. Валери Симеонов и
група народни представители
Комисия: Комисия по здравеопазването
Приет на: 11 юли 2019 г.;
обн., ДВ, бр. 58 от 2019 г.
Със закона се регламентира забрана за пушене на изделия за водна
лула, несъдържащи тютюн (чл. 56 и
чл. 56а).
В закона се прави изменение и в
Закона за закрила на детето (чл. 56,
ал. 3), а именно въвеждането на забрана за предлагането и продажбата
на деца освен на алкохолни напитки
и тютюневи изделия, също така и на
изделията за водна лула, несъдържащи тютюн.
Целта на закона е опазване здравето на населението и в частност
здравето на децата и подрастващите,
чрез предприемането на законодателни, административни и други мерки
по отношение на ограничаване употребата на изделия за водна лула, несъдържащи тютюн, както и на предлагането и продажбата на деца на
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изделия за водна лула, несъдържащи
тютюн.
Потребителят на водна лула (наргиле) вдишва токсични вещества,
които се срещат и в стандартните
цигари, но при наргилето въглените,
чрез които се разпалва сместа, засилват вредите за здравето. Горенето при
наргилето е съпроводено с отделяне
на въглероден диоксид, въглероден
оксид (при непълно изгаряне), азотен диоксид, серен диоксид и твърди
частици.
Вредите върху здравето при пушене
на наргиле са свързани с увреждане
на дихателната система, сърдечносъдовата система, зъбната кухина и зъбите. Хроничните пушачи на наргиле
развиват по-често хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) и
периодонтит (възпаление на венците
с опадане на зъбите). Вдишването на
въглероден оксид води до припадъци при някои пушачи поради острата
интоксикация – намаляване на преноса на кислород от кръвта в клетките. Това води и до повишено кръвно налягане и увеличаване обема на
сърцето.
Допълнителен фактор за увеличаване на риска при пушене на наргиле
е многократното всмукване от лулата
– за разлика от пушенето на цигара
то може да трае средно около 45 минути, докато при цигарата е около
5 минути. Експозицията на организма на токсичната смес е много поголяма от експозицията при пушене
на цигара – до няколко десетки пъти
повече.
По данни от международно изследване на СЗО, проведено 2013 –
2014 г., България се нарежда на пето
място сред 42 страни по пушене на
наргиле поне веднъж седмично сред
11 – 13-годишни ученици, и на второ
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място по пушене веднъж седмично
от 15-годишните.
Закон за изменение и допълнение на
Закона за културното наследство
Вносител: Министерски съвет
Комисия: Комисия по културата и
медиите
Приет на: 25 юли 2019 г.;
обн., ДВ, бр. 62 от 2019 г.
С приетите промени се изпълняват
пет мерки по Приложение № 1 за опростяване и привеждане на услугите
за бизнеса в съответствие със Закона
за ограничаване на административното регулиране и административния
контрол върху стопанската дейност
(ЗОАРАКСД) към Решение № 704
на Министерския съвет от 5 октомври 2018 г. за приемане на мерки за
трансформация на модела на административно обслужване.
Първата мярка се отнася до издаването на разрешение за извършване
на музейна дейност от частни музеи.
Чрез промените в чл. 30, ал. 2 се
регламентират документите, удостоверяващи наличието на изискванията по чл. 25, ал. 1, т. 1 – 4, като е
предвидено документите по чл. 25,
ал. 1, т. 1 да се проверяват служебно при посочване в заявлението на
наименованието на музея, извършил
идентификацията на културните ценности, и номера и датата на удостоверението по чл. 98, ал. 3 от Закона
за културното наследство. Намалява
се срокът за издаване на разрешението за извършване на музейна дейност
от частни музеи от три месеца на два
месеца.
Втората мярка се отнася до процедурата на съгласуване на плановете

62

Четиридесет и четвърто народно събрание

за опазване и управление, устройствените планове и специфичните
правила и нормативи към тях, както
и заданията за тяхното изготвяне за
защитени територии на недвижимото
културно наследство.
Законът за културното наследство
не съдържа изчерпателна уредба на
изискванията, при които може да
бъде извършено съгласуването, и основанията за отказ за съгласуване на
планове за опазване и управление, устройствени планове и специфичните
правила и нормативи към тях, както
и заданията за тяхното изготвяне за
защитени територии на недвижимото
културно наследство.
В съответствие с изискванията
на ЗОАРАКСД се регламентира, че
съгласуването или отказът за съгласуване на устройствени планове по
чл. 78, т. 3 от Закона за културното наследство и специфичните правила и нормативи към тях, както и
за заданията за тяхното изготвяне се
извършват въз основа на проверка
на съответствието с изискванията на
чл. 80 от Закона за културното наследство.
С новата ал. 10 на чл. 84 се регламентира, че съгласуването и отказът
за съгласуване на плановете за опазване и управление на единични или
групови недвижими културни ценности и заданията за тяхното изготвяне
се извършват въз основа на проверка
на съответствието с изискванията на
чл. 81, ал. 1, 2 и 3 от закона, наредбата по чл. 81, ал. 7 и след становище
на Специализирания експертен съвет
по чл. 64, ал. 2.
Във връзка с предложените изменения се допълва чл. 81, като се
определя предметът на плановете за
опазване и управление и се уточнява,
че се разработват и изпълняват във

взаимодействие с предвижданията
на общинските планове за развитие
и на устройствените планове за териториалния обхват на единичните
или груповите недвижими културни
ценности.
С новата ал. 12 на чл. 84 се прецизира и уточнява задължението на
административния орган по уведомяване на заявителя за издаденото писмено становище по чл. 84, ал. 1 и 2
от Закона за културното наследство.
Третата мярка се отнася до процедурата на съгласуване на инвестиционни проекти и искания за намеси
в защитените територии за опазване
на културното наследство.
В съответствие с изискванията на
ЗОАРАКСД в новата ал. 9 на
Чл. 84 са регламентирани изискванията за съгласуване или отказ за съгласуване на инвестиционните проекти и исканията за намеси в защитени
територии за опазване на културното
наследство по чл. 83 – въз основа на
проверка на съответствието с изискванията на наредбата по чл. 171, съгласуван устройствен план и виза за
проектиране или схема за поставяне
и с режимите за опазване за съответната територия.
Четвъртата мярка се отнася до издаването на разрешение за извършване на консервация и реставрация
на движими културни ценности национално богатство.
В действащия Закон за културното
наследство не се съдържа изчерпателна уредба на изискванията за издаването на разрешение за извършване на консервация и реставрация
на движими културни ценности национално богатство.
В изпълнение на чл. 24, ал. 3 във
вр. с чл. 11, ал. 1, т. 2 от ЗОАРАК-
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СД в новите разпоредби на чл. 167а –
167д е разписана административната
процедура по издаване на разрешението по чл. 167, ал. 1 от ЗКН, която
до момента се съдържа в Наредбата
по чл. 168 от ЗКН. Променя се срокът за издаване на разрешението от
14-дневен на 30-дневен, в който срок
е включен и срокът за разглеждането
на документите от Специализирания
експертен съвет по чл. 177б, ал. 1.
След задълбочен анализ на експерти
е възприето, че предложеният срок
не би се отразил неблагоприятно и
не би възпрепятствал постигането на
посочените в чл. 163 от ЗКН цели
на дейностите по консервация и реставрация на културните ценности.
Изрично са регламентирани необходимите документи за издаване на
разрешението и основанията за отказ
и за отнемане на издаденото разрешение.
Петата мярка се отнася до издаването на разрешение за изработка на
копие и реплика на културни ценности със световно и национално значение или национално богатство.
Нормите са изготвени в изпълнение на мярка „Изискванията, при
които може да бъде издадено разрешението, основанията за отказ
и особените правила по издаване,
спиране, прекратяване и отнемане
на разрешението трябва да се уредят в ЗКН съгласно изискванията на
чл. 24, ал. 3 във вр. с чл. 11, ал. 1,
т. 2 от ЗОАРАКСД, като срокът за
отстраняване на несъответствията се
посочи изрично в закона“.
Към момента тези изисквания се
съдържат в Наредба № Н-00-0005 от
8 юни 2010 г. за условията и реда за
възпроизвеждане на културни цен-
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ности в копия, реплики и предмети
с търговско предназначение, но не и
в Закона за културното наследство.
С предложените текстове освен административната процедура по издаването на разрешението по чл. 177,
ал. 2 се регламентира и създаването на Специализиран експертен съвет за възпроизвеждане на културни
ценности със световно и национално
значение или национално богатство
в копия или реплики, чиято дейност
до момента се основаваше на цитираната наредба.
По всяко от горните производства в изпълнение на изискванията на чл. 7, ал. 2 от ЗОАРАКСД се
предвижда, че при установяване на
нередовности или непълноти по документите заявителят се уведомява
писмено, като му се предоставя срок
10 работни дни за тяхното отстраняване с указание, че при неотстраняването им производството се прекратява.
В Преходните и заключителните
разпоредби се регламентират изисквания за съгласуване и отказ за съгласуване за защитени територии на
недвижимото културно наследство,
за които до влизането в сила на този
закон не са определени категория и/
или режими за опазване. В § 11 са
посочени изискванията за съгласуване на общи устройствени планове
и специфични правила и нормативи
към тях, в § 12 са посочени тези за
подробни устройствени планове и
специфични правила и нормативи
към тях, а в § 13 – за инвестиционни проекти и искания за намеси по
чл. 83 за защитени територии на недвижимото културно наследство.
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РЕШЕНИЯ
№ Решение

Прието на

Обнародвано в ДВ

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

10.05.2019 г.

ДВ, бр. 39/2019 г.

2 Решение за персонални промени в
Министерския съвет на Република
България

15.05.2019 г.

ДВ, бр. 40/2019 г.

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

15.05.2019 г.

ДВ, бр. 40/2019 г.

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

15.05.2019 г.

ДВ, бр. 40/2019 г.

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

16.05.2019 г.

ДВ, бр. 41/2019 г.

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

30.05.2019 г.

ДВ, бр. 44/2019 г.

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

30.05.2019 г.

ДВ, бр. 44/2019 г.

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

31.05.2019 г.

ДВ, бр. 45/2019 г.

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

31.05.2019 г.

ДВ, бр. 45/2019 г.

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

31.05.2019 г.

ДВ, бр. 45/2019 г.
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11 Решение за попълване състава на
31.05.2019 г.
постоянната делегация на Народното
събрание в Парламентарната асамблея
на Съвета на Европа

ДВ, бр. 45/2019 г.

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

31.05.2019 г.

ДВ, бр. 45/2019 г.

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

31.05.2019 г.

ДВ, бр. 45/2019 г.

14 Решение за промяна в състава на
Комисията по енергетика

31.05.2019 г.

ДВ, бр. 45/2019 г.

15 Решение за промяна в състава на
31.05.2019 г.
Комисията по европейските въпроси и
контрол на европейските фондове

ДВ, бр. 45/2019 г.

16 Решение за промяна в състава на
Комисията по отбрана

31.05.2019 г.

ДВ, бр. 45/2019 г.

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

31.05.2019 г.

ДВ, бр. 45/2019 г.

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

05.06.2019 г.

ДВ, бр. 46/2019 г.

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

12.06.2019 г.

ДВ, бр. 48/2019 г.

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

12.06.2019 г.

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

12.06.2019 г.

ДВ, бр. 48/2019 г.

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

12.06.2019 г.

ДВ, бр. 48/2019 г.

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

12.06.2019 г.

ДВ, бр. 48/2019 г.

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

19.06.2019 г.

ДВ, бр. 50/2019 г.

25 Решение за прекратяване
пълномощията на народен
представител

21.06.2019 г.

ДВ, бр. 50/2019 г.

26 Решение за прекратяване
пълномощията на народен
представител

21.06.2019 г.

ДВ, бр. 50/2019 г.

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

26.06.2019 г.

ДВ, бр. 51/2019 г.

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

26.06.2019 г.

ДВ, бр. 51/2019 г.

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

26.06.2019 г.

ДВ, бр. 51/2019 г.

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

26.06.2019 г.

ДВ, бр. 51/2019 г.
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31 Решение за приемане на Доклад за
прилагането на закона и за дейността
на прокуратурата и на разследващите
органи през 2018 г.

26.06.2019 г.

ДВ, бр. 51/2019 г.

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

10.07.2019 г.

ДВ, бр. 56/2019 г.

33 Решение за избиране на заместникпредседател на Народното събрание

10.07.2019 г.

ДВ, бр. 56/2019 г.

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

10.07.2019 г.

ДВ, бр. 56/2019 г.

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

10.07.2019 г.

ДВ, бр. 56/2019 г.

36 Решение за попълване състава на
Комисията по отбрана

10.07.2019 г.

ДВ, бр. 56/2019 г.

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

10.07.2019 г.

ДВ, бр. 56/2019 г.

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

10.07.2019 г.

ДВ, бр. 56/2019 г.

39 Решение за попълване състава на
Комисията по културата и медиите

10.07.2019 г.

ДВ, бр. 56/2019 г.

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

10.07.2019 г.

ДВ, бр. 56/2019 г.

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

10.07.2019 г.

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

10.07.2019 г.

ДВ, бр. 56/2019 г.

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

10.07.2019 г.

ДВ, бр. 56/2019 г.

44 Решение за промяна в състава на
Комисията по здравеопазването

10.07.2019 г.

ДВ, бр. 56/2019 г.

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

10.07.2019 г.

ДВ, бр. 56/2019 г.

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

10.07.2019 г.

ДВ, бр. 56/2019 г.

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

10.07.2019 г.

ДВ, бр. 56/2019 г.

48 Решение за попълване състава на
Комисията по външна политика

10.07.2019 г.

ДВ, бр. 56/2019 г.

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

10.07.2019 г.

ДВ, бр. 56/2019 г.

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

10.07.2019 г.

ДВ, бр. 56/2019 г.

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

10.07.2019 г.

ДВ, бр. 56/2019 г.

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

10.07.2019 г.

ДВ, бр. 56/2019 г.

53 Решение за попълване състава на
10.07.2019 г.
постоянната делегация на Народното
събрание в Парламентарната асамблея
на Организацията за сигурност и
сътрудничество в Европа

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

ДВ, бр. 56/2019 г.

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

11.07.2019 г.

ДВ, бр. 56/2019 г.

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

17.07.2019 г.

ДВ, бр. 57/2019 г.

57 Решение за избиране на член на
Съвета за електронни медии

17.07.2019 г.

ДВ, бр. 58/2019 г.

58 Решение за попълване състава на
Комисията по образованието и
науката

18.07.2019 г.

ДВ, бр. 58/2019 г.

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

18.07.2019 г.

ДВ, бр. 58/2019 г.

60 Решение за промяна в състава на
Комисията по правни въпроси

18.07.2019 г.

ДВ, бр. 58/2019 г.

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

25.07.2019 г.

ДВ, бр. 60/2019 г.

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

25.07.2019 г.

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

25.07.2019 г.

ДВ, бр. 61/2019 г.

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

31.07.2019 г.

ДВ, бр. 61/2019 г.

31.07.2019

ДВ, бр. 62/2019 г.

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

Парламентарен
контрол
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Парламентарен контрол

ВЪПРОСИ
Общ брой

Състояние

в несъответствие
с ПОДНС

писмени 153

СТАТИСТИКА
ЗА СЕДМА СЕСИЯ

устни

124 неотговорено

общо

277 отговорено

2
40
218
17

оттеглени

7 май 2019 – 31 юли 2019 г.

ПО ПАРЛАМЕНТАРНИ ГРУПИ
3

Нечленуващи в ПГ:

213

ПГ „БСП за България“:
ПГ „ВОЛЯ – Българските
Родолюбци“:
ФОРМИ

БРОЙ

ВЪПРОСИ

277

ПИТАНИЯ

14

РАЗИСКВАНИЯ ПО
ПИТАНЕ

1

ИЗСЛУШВАНИЯ

4

ПГ на ДПС:

15

ПГ „Обединени патриоти“:

14

ПГ на ПП ГЕРБ:

31

ПИТАНИЯ
Общ брой

писмени:
Парламентарният контрол за периода на Седма сесия на Четиридесет и четвъртото народно събрание е
провеждан в 9 пленарни заседания за
парламентарен контрол.
Използваното парламентарно време за осъществяване на контролната
функция на Народното събрание в
Седмата сесия е 27 часа и 47 мин.
В този период използваните форми
на парламентарен контрол са: въпроси и питания, изслушвания и разисквания по питане.

1

Състояние

0

в несъответствие
с ПОДНС

5

устни:

14 неотговорено

2

общо:

14 отговорено

6
1

оттеглено

ПО ПАРЛАМЕНТАРНИ ГРУПИ
ПГ „БСП
за България“

13

ПГ на ПП ГЕРБ

1
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ВЪПРОСИ И ПИТАНИЯ

ИЗСЛУШВАНИЯ

По брой отговорени въпроси и питания министрите се подреждат както следва: министърът на регионалното развитие и благоустройството
Петя Аврамова – 45; министърът на
здравеопазването Кирил Ананиев –
34; министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева – 22;
министърът на вътрешните работи
Младен Маринов; и министърът на
труда и социалната политика Бисер
Петков - по 15; министърът на финансите Владислав Горанов - 14; заместник министър-председателят по
обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов; и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев
– по 13; министърът на правосъдието
Даниел Кирилов – 12; министърът на
околната среда и водите Нено Димов
– 10; министърът на културата Боил
Банов; и министърът на енергетиката Теменужка Петкова – по 7; и т.н.

1. Изслушване на Кирил Ананиев,
министър на здравеопазването относно текущо състояние, проблеми и
перспективи на трансплантационната
дейност в България.
2. Изслушване на Красимир Вълчев, министър на образованието и
науката относно Националните програми, като инструмент за реализиране на политики в сферата на образованието.
3. Изслушване на Кирил Ананиев,
министър на здравеопазването относно актуалното състояние на системата на здравеопазването в Северозападна България.
4. Изслушване на Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно критичната
обстановка с африканската чума по
свинете в страната.

По брой зададени въпроси и питания, първите десет народни представители се подреждат така: Георги
Гьоков – 30; Валентина Найденова –
20; Георги Стоилов - 13; Дора Янкова
– 11; Джевдет Чакъров; Антон Кутев;
Кристина Сидорова; и Любомир Бонев – по 10; Николай Цонков; Светла Бъчварова; и Надя Клисурска-Жекова – по 9; Георги Йорданов; – 8;
Иван Димов Иванов; Илиян Тимчев;
и Иван Валентинов Иванов – по 7;
Анелия Клисарова; Даниел Йорданов; Иван Ченчев; Крум Зарков; Стефан Бурджев; и Филип Попов - по 6;
Георги Михайлов; Николай Тишев; и
Пенчо Милков – по 5; и т.н.

РАЗИСКВАНИЯ ПО ПИТАНЕ
1. Разисквания по питане от народните представители Георги Йорданов, Георги Михайлов, Анелия
Клисарова, Илиян Тимчев, Валентина Найденова, Иван Ибришимов
и Георги Гьоков към министъра на
здравеопазването Кирил Ананиев относно политика на Министерство на
здравеопазването по отношение на
кадровото обезпечение с медицински
специалисти.
ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ
И ПИТАНИЯ
ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ,
заместник министър-председател:
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ относно
изпълнението на оперативните програми и Програмата за развитие на

Парламентарен контрол
селските райони, финансирани от европейските фондове (стенограма от
26 юли 2019 г.).
Устен отговор в заседанието на
5 юли 2019 г. на питане от н.п. КРУМ
ЗАРКОВ относно икономическия
модел, действащ в България и необходимостта от неговата промяна.
Устен отговор в заседанието на
5 юли 2019 г. на въпрос от н.п. КРУМ
ЗАРКОВ относно трудности при извършването на одит, тестване и сертификация на машините за гласуване, използвани при произвеждането
на изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2019 г.
МАРИЯНА НИКОЛОВА,
заместник министър-председател по
икономическата и демографската
политика:
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ТЕОДОРА ХАЛАЧЕВА относно
разпространението на информация за
самоличността на детето, „вербувано“ от ИДИЛ (стенограма от 26 юли
2019 г.).
Устен отговор в заседанието
на 31 май 2019 г. на въпрос от н.п.
ТАНЯ ПЕТРОВА относно възстановяване на териториалното поделение
на Държавна агенция за закрила на
детето във Варна.
КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ,
заместник министър-председател по
обществения ред и сигурността и
министър на отбраната:
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ХРИСТО ГАДЖЕВ относно предоставени финансови средства и материални активи от Министерство
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на отбраната (стенограма от 17 май
2019 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. НИКОЛАЙ ЦОНКОВ и ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА относно
състоянието и перспектива на военния обект, намиращ се на територията на с. Шипково, общ. Троян, обл.
Ловеч (стенограма от 21 юни 2019 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ГЕОРГИ ВЕРГИЕВ и НИКОЛАЙ ЦОНКОВ относно информация
за споразумение, ощетяващо Министерство на отбраната и в разрез с
националния интерес на Република България (стенограма от 5 юли
2019 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. НИКОЛАЙ ЦОНКОВ относно
ремонт на танкове Т-72 (стенограма
от 5 юли 2019 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. НИКОЛАЙ ЦОНКОВ относно
промени в системата на заплащане
на военнослужещите и цивилните
лица в Министерство на отбраната,
структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия (стенограма от 5 юли
2019 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. НИКОЛАЙ ЦОНКОВ относно
Висше военновъздушно училище «Георги Бенковски», Долна Митрополия
(стенограма от 5 юли 2019 г.).
Устен отговор в заседанието
на 7 юни 2019 г. на въпрос от н.п.
КОЛЬО МИЛЕВ относно проект за
инвестиционен разход на Сухопътни
войски.
Устен отговор в заседанието на 7
юни 2019 г. на въпрос от н.п. ТАСКО
ЕРМЕНКОВ относно проект за ин-
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вестиционен разход на Военноморските сили.
Устен отговор в заседанието на
7 юни 2019 г. на въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ЦОНКОВ относно проект
за инвестиционен разход на Военновъздушните сили.
Устен отговор в заседанието на
7 юни 2019 г. на въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА относно
осигуряване на Българската армия с
военни психолози и политиката на
Министерство на отбраната за тяхната подготовка и реализация.
Устен отговор в заседанието
на 21 юни 2019 г. на въпрос от н.п.
ГЕОРГИ ВЕРГИЕВ относно хода
на преговорите за доставка на Ф-16
блок 70 по Проект за инвестиционен
разход за Военновъздушните сили на
Република България.
Устен отговор в заседанието на
21 юни 2019 г. на въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВ относно количествена сметка за охрана на масови
мероприятия.
Устен отговор в заседанието на
21 юни 2019 г. на въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ЦОНКОВ относно закупуване на рециклирани и използвани
автобуси до 22 места за нуждите на
Българската армия.
ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА,
заместник министър-председател по
правосъдната реформа и министър
на външните работи:
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ПОЛИНА ЦАНКОВА-ХРИСТОВА относно актуалните проблеми на
българите в Украйна и предприетите
действия от страна на Министерството на външните работи (стенограма
от 10 май 2019 г.).

Писмен отговор на въпрос от
н.п. ПЛАМЕН МАНУШЕВ относно
отбелязване на 70-та годишнина от
подписването на Северноатлантическия договор (стенограма от 31 май
2019 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ЕЛХАН КЪЛКОВ относно изнесени консулски дни в района на гр.
Памплона, Испания (стенограма от
10 май 2019 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. АЛЕКСАНДЪР ПАУНОВ относно проведени разговори между Министерството на външните работи на
Република България и делегация на
Националното събрание на Боливарска република Венецуела на 12 април
2019 г. (стенограма от 28 юни 2019 г.).
Устен отговор в заседанието
на 10 май 2019 г. на въпрос от н.п.
ХРИСТО ГАДЖЕВ относно спазване
правото на телевизионно предаване
на български език за новопризнатото
българско национално малцинство в
Албания.
ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ,
министър на финансите:
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно активите, придобити от българските граждани по време на масовата
приватизация (стенограма от 14 юни
2019 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА относно постъпленията и плащанията,
както и разликата между приходите
и разходите включени в Централния
бюджет за 2016, 2017 и 2018 години
(стенограма от 21 юни 2019 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ и ИВАН
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Д. ИВАНОВ относно съдебни дела
срещу Република България в Европейския съд по правата на човека
в Страсбург (стенограма от 28 юни
2019 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. НИКОЛАЙ ТИШЕВ относно
плащания с компенсаторни инструменти (стенограма от 26 юли 2019 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. СТЕФАН БУРДЖЕВ относно
предприемане на действия за борба
срещу комарите (стенограма от 26
юли 2019 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ПЕТЪР КЪНЕВ относно недопустимото състояние на ГКПП
„Малко Търново“ (стенограма от 26
юли 2019 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ФИЛИП ПОПОВ относно целево разпределяне на бюджетен излишък (стенограма от 26 юли 2019 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ЛАЛО КИРИЛОВ относно обсъждане на възможността за присъединяване на България към Instex
(стенограма от 26 юли 2019 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ЕМИЛ ДИМИТРОВ относно
отделен административен (човешки
и финансов) ресурс и постигнати резултати във връзка с провеждането
на контролни действия в рамките на
т. нар. „мониторинг“, осъществявани от контролни органи на Агенция
„Митници“ в обекти за производство
и съхранение на акцизните стоки
на лицензирани складодържатели за
периода 01.01.2018 г. до 01.07.2019 г.
(стенограма от 13 септември 2019 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ЕМИЛ ДИМИТРОВ относно наличието и функционирането на сис-
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тема за постоянно видео наблюдение
на ГКПП на територията на страната,
осъществяваща постоянно видео заснемане на превозни средства и лица
преминаващи през ГКПП на територията на страната и предаваща данни
към Агенция „Митници„(стенограма
от 13 септември 2019 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА
относно проверка на Центъра за
спешна медицинска помощ - Русе и
ревизия на Университетска многопрофилна болница за активно лечение
„Медика Русе“ - гр. Русе (стенограма
от 26 юли 2019 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. АНТОН КУТЕВ и ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА относно конкретна дата за изплащане на дължимите
суми на правоимащите граждани с
дългогодишни
жилищно-спестовни влогове (стенограма от 31 юли
2019 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. НИКОЛАЙ ТИШЕВ относно
брутен вътрешен продукт (БВП) и
брутна добавена стойност (БДС) на
глава от населението (стенограма от
13 септември 2019 г.).
Устен отговор в заседанието на
31 юли 2019 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно неудобства,
свързани с преминаване и престой
на ГКПП „Маказа – Нимфея“ между
България и Гърция.
МЛАДЕН МАРИНОВ, министър на
вътрешните работи:
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ГЕОРГИ АНДРЕЕВ и ДИМИТЪР СТОЯНОВ относно констатирани нарушения за купуване на гласове при провеждането на изборите за
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членове на Европейския парламент
(стенограма от 14 юни 2019 г.).

НОИЛ МАНЕВ относно телефонните измами.

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

Устен отговор в заседанието на
14 юни 2019 г. на въпрос от н.п. АНТОН КУТЕВ и СТОЯН МИРЧЕВ
относно инцидента с пострадали деца
от Силистра на мероприятие, организирано от Полицията и общ. Силистра на 31.05.2019 г.

Писмен отговор на въпрос от
н.п. АНДОН ДОНЧЕВ относно статистика на убийствата на деца от
родители, убийствата между съпрузи
и самоубийствата (стенограма от 26
юли 2019 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ТЕОДОРА ХАЛАЧЕВА относно
Националната програма „Работа на
полицията в училищата - Ваканция
здравей! Да играем безопасно!“ (стенограма от 26 юли 2019 г.).

Устен отговор в заседанието на
14 юни 2019 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ ХРИСТОВ относно зачестилите нападения с хладни оръжия от
непълнолетни.
Устен отговор в заседанието на
28 юни 2019 г. на въпрос от н.п. АНТОН КУТЕВ относно предоставена
информация от МВР за лице, обвинено в тероризъм.

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

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

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

Устен отговор в заседанието на
31 юли 2019 г. на въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ТИШЕВ относно ограничителни знаци за скорост от 90 км/ч
между 168-и и 208-и км в двете посоки на АМ «Тракия».

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

Устен отговор в заседанието на
31 юли 2019 г. на въпрос от н.п. ВЕСКА НЕНЧЕВА относно полицейски
участък в с. Розино, общ. Карлово.
Устен отговор в заседанието
на 31 юли 2019 г. на въпрос от н.п.
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ и ИЛИЯН
ТИМЧЕВ относно мерки за решаване на проблема със задръстванията
на ГКПП „Маказа“.

Устен отговор в заседанието на 31 юли 2019 г. на въпрос от
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно прилагане на нерегламентирани условия
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структура в общ. Чирпан (стенограма
от 21 юни 2019 г.).

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

Писмен отговор на въпрос от
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно поддръжката на транспортната инфраструктура в общ. Павел баня, обл.
Стара Загора (стенограма от 21 юни
2019 г.).

ПЕТЯ АВРАМОВА,
министър на регионалното развитие
и благоустройството:

Писмен отговор на въпрос от
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно поддръжката на транспортната инфраструктура в общ. Гурково, обл. Стара
Загора (стенограма от 21 юни 2019 г.).

Писмен отговор на въпрос от
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно поддръжката на транспортната инфраструктура в общ. Стара Загора (стенограма от 21 юни 2019 г.).

Писмен отговор на въпрос от
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно поддръжката на транспортната инфраструктура в общ. Мъглиж, обл. Стара
Загора (стенограма от 21 юни 2019 г.).

Писмен отговор на въпрос от
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно поддръжката на транспортната инфраструктура в общ. Гълъбово (стенограма от 21 юни 2019 г.).

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

Писмен отговор на въпрос от
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ относно
ремонт на сградата и околното пространство на Пантеон на възрожденците, гр. Русе (стенограма от 21 юни
2019 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно поддръжката на транспортната инфраструктура в общ. Раднево (стенограма от 21 юни 2019 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно поддръжката на транспортната инфраструктура в общ. Казанлък (стенограма от 21 юни 2019 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно поддръжката на транспортната инфра-

Писмен отговор на въпрос от
н.п. СТЕФАН БУРДЖЕВ относно
извършване и контрол на сечи по
републиканската и общинска пътна
мрежа (стенограма от 21 юни 2019 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно поддръжката на транспортната инфраструктура в общ. Николаево, обл.
Стара Загора (стенограма от 21 юни
2019 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно поддръжката на транспортната инфраструктура в общ. Опан, обл. Стара
Загора (стенограма от 21 юни 2019 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно поддръжката на транспортната инфраструктура в общ. Братя Даскалови,
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обл. Стара Загора (стенограма от 21
юни 2019 г.).

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

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

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

Писмен отговор на въпрос от
н.п. НИКОЛАЙ ИВАНОВ и ИВАН
ГЕНОВ относно трети мост над р.
Дунав (стенограма от 26 юли 2019 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. АЛЕКСАНДЪР ПАУНОВ относно строителство на незаконен обект
на територията на „Таляна Бийч, гр.
Св. Влас, общ. Несебър (стенограма
от 21 юни 2019 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ИВАН Д.ИВАНОВ относно извършване и контрол на сечи по републиканската и общинска пътна мрежа (стенограма от 28 юни 2019 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ относно
наводненията в гр. Пловдив (стенограма от 31 юли 2019 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ЦВЕТАН ТОПЧИЕВ и НИКОЛАЙ ИВАНОВ относно изграждане
на скоростен път Видин – Ботевград
(стенограма от 28 юни 2019 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ДИМИТЪР БОЙЧЕВ и ДИАНА
САВАТЕВА относно проектиране на
пълна рехабилитация на път ІІ-99, в
участъка от Царево до Малко Търново и подобряване на пътната инфраструктура в Югоизточна България
(стенограма от 28 юни 2019 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ и
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ относно
реверсивното движение по път Е-79

Писмен отговор на въпрос от
н.п. ИВАН ЧЕНЧЕВ относно липсата на шумоизолираща стена и канализация в с. Чурек, общ. Елин Пелин
(стенограма от 26 юли 2019 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. МИЛЕН ВАСИЛЕВ МИХОВ
относно тежкото състояние и необходимия ремонт на пътя Стражица
– Ново Градище (стенограма от 31
юли 2019 г.).
н.п.
сата
обл.
юли

Писмен отговор на въпрос от
ИВАН ЧЕНЧЕВ относно липна водоподаване в общ. Годеч,
Софийска (стенограма от 26
2019 г.).

Писмен отговор на въпрос от
н.п. ИВАН В. ИВАНОВ относно отчуждителни процедури във връзка с
изграждането на АМ „Хемус“ в участъка Белокопитово – Буховци (стенограма от 26 юли 2019 г.).
Устен отговор в заседанието на
10 май 2019 г. на въпрос от н.п. СЕРГЕЙ КИЧИКОВ относно рехабилитация на републикански път III-843
Велинград – Сърница – обл. Смолян
от км 0+000 до км 47+855.
Устен отговор в заседанието на
17 май 2019 г. на въпрос от н.п. ГАЛЯ
ЖЕЛЯЗКОВА относно сключване на
договор с изпълнител на обходния
път на гр. Камено.
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Устен отговор в заседанието
на 17 май 2019 г. на въпрос от н.п.
ЮЛИЯН ПАПАШИМОВ относно
строителство на мост на р. Тунджа
на републикански път III-7008 Елхово – Пчела – Скалица при км 2+500.
Устен отговор в заседанието
на 17 май 2019 г. на въпрос от н.п.
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ относно
разширението на Южната дъга на
Околовръстния път в участъка от
ж.к. „Младост“ до АМ „Тракия“.
Устен отговор в заседанието на
17 май 2019 г. на въпрос от н.п. ГАЛЯ
ЖЕЛЯЗКОВА относно рехабилитация на път III-906 Варна – Оризаре
– Каблешково – о.п. Слънчев бряг Бургас („Дюлински проход“).
Устен отговор в заседанието
на 21 юни 2019 г. на въпрос от н.п.
КРУМ ЗАРКОВ, ПЕНЧО МИЛКОВ
и ГЕОРГИ СТОИЛОВ относно необходимо преустройство на кръстовище на изхода на гр. Русе в посока
гр. Варна.
Устен отговор в заседанието на
21 юни 2019 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ и ДРАГОМИР СТОЙНЕВ относно етап на реализация на
проекта за удвояване на съществуващо трасе на път I-5, в участъка от км
236,3 до км 241,6 (единствената връзка на Стара Загора с АМ „Тракия“), с
цел постигане на габарит Г-20.
Устен отговор в заседанието
на 21 юни 2019 г. на въпрос от н.п.
КРИСТИНА СИДОРОВА относно
заплащането на труда на заетите във
ВиК сектора.
Устен отговор в заседанието
на 31 юли 2019 г. на въпрос от н.п.
АХМЕД АХМЕДОВ относно републиканската пътна мрежа в границите на общ. Кубрат, обл. Разград.
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Устен отговор в заседанието
на 21 юни 2019 г. на въпрос от н.п.
АЛЕКСАНДЪР МАЦУРЕВ относно
консолидация на ВиК оператори на
територията на обл. Благоевград.
Устен отговор в заседанието
на 21 юни 2019 г. на въпрос от н.п.
МИЛКО НЕДЯЛКОВ относно провалено изпълнение на част от проект
по Оперативна програма „Региони в
растеж“ в Ловеч.
Устен отговор в заседанието
на 21 юни 2019 г. на въпрос от н.п.
АЛЕКСАНДЪР МАЦУРЕВ относно
състоянието на второкласен път II19.
Устен отговор в заседанието на
31 юли 2019 г. на въпрос от н.п. ЛЮБОМИР БОНЕВ относно състоянието на пътните съоръжения по път I-6
на територията на обл. Перник.
Устен отговор в заседанието на
31 юли 2019 г. на въпрос от н.п. СЕВИМ АЛИ относно републикански
път III-208 Провадия – Дъскотна –
Айтос от км 51+130 до км 82+650,
в териториален обхват – граници на
общ. Руен, обл. Бургас и скален тунел, намиращ се на 56-и километър
от този участък.
Устен отговор в заседанието на
31 юли 2019 г. на въпрос от н.п. КОЛЬО МИЛЕВ относно свлачището
в м. „Пещерата“ на път ІІ-53 до с.
Бяла, общ. Сливен.
Устен отговор в заседанието
на 31 юли 2019 г. на въпрос от н.п.
КРИСТИАН ВИГЕНИН относно откриване на нов ГКПП между България и Северна Македония.
Устен отговор в заседанието
на 31 юли 2019 г. на въпрос от н.п.
КРИСТИАН ВИГЕНИН относно
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етап на реализация на „Обходен път
на Ямбол – юг“.
Устен отговор в заседанието на
31 юли 2019 г. на въпрос от н.п. ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ и КРАСИМИР
ЯНКОВ относно постоянно и системни проблеми с водоподаването в
общ. Добричка.
Устен отговор в заседанието на
31 юли 2019 г. на въпрос от н.п. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ относно необходимост от сериозни и радикални реформи в структурата и организацията
на работата на Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК).
БИСЕР ПЕТКОВ,
министър на труда и социалната
политика:
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ТАНЯ ПЕТРОВА относно професионални приемни семейства по проект „Приеми ме 2015“ (стенограма от
7 юни 2019 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ и ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ относно великденските добавки към пенсиите
на пенсионери, които освен пенсия,
отпусната в България, получават и
пенсия от друга страна (стенограма
от 28 юни 2019 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно ощетяване на лица от честите, непредвидими действия и хаотични промени
в условията за пенсиониране (стенограма от 21 юни 2019 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно правилата за определяне на индивидуалния размер на месечната финансова
подкрепа по чл. 70 от Закона за хората с увреждания, тяхното съответ-

ствие с целите и основните принципи
на закона и възможни действия за
преодоляване на „законово заложена“ несправедливост (стенограма от
26 юли 2019 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА
относно анализ на законодателството и политиките, свързани с децата в
риск (стенограма от 26 юли 2019 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА
относно броя и подпомагането на децата, настанени за отглеждане при
близки и роднини (стенограма от 26
юли 2019 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА
и ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ относно
броя на домовете за лица с умствена
изостаналост и психически разстройства (стенограма от 26 юли 2019 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. МИХАИЛ ХРИСТОВ относно
трудови злополуки, довели до необратими увреждания (стенограма от
26 юли 2019 г.).
Устен отговор в заседанието
на 17 май 2019 г. на въпрос от н.п.
КЛАВДИЯ ГРИГОРОВА-ГАНЧЕВА
относно възможностите за социално
включване на възрастните хора над
60 години.
Устен отговор в заседанието
на 17 май 2019 г. на въпрос от н.п.
СВЕТЛАНА НАЙДЕНОВА относно
Проекта на Национална стратегия за
детето 2019 - 2030 г.
Устен отговор в заседанието на
31 май 2019 г. на въпрос от н.п. ГАЛЯ
ЖЕЛЯЗКОВА относно Националния
план за действие по заетостта.

Парламентарен контрол
Устен отговор в заседанието на
31 май 2019 г. на въпрос от н.п. ГАЛЯ
ЖЕЛЯЗКОВА относно Оперативна
програма за храни и/или основно
материално подпомагане през 2019 г.
Устен отговор в заседанието на
21 юни 2019 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ и НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА относно подкрепата
за упражняване на основни права и
пълноценно участие в обществото на
хора с увреждане, довело до ограничения в способността им за самостоятелно обслужване в ежедневието и
до зависимостта им от чужда помощ,
но които нямат решение на ТЕЛК
„с чужда помощ“, след 1 септември
2019 г.
Устен отговор в заседанието
на 31 юли 2019 г. на въпрос от н.п.
НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА и
ГЕОРГИ СТОИЛОВ относно Единна информационна система за хората
с увреждания.
Устен отговор в заседанието
на 31 юли 2019 г. на въпрос от н.п.
НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА и
ГЕОРГИ СТОИЛОВ относно анализ
на законодателството и политиките,
свързани с приемната грижа.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ,
министър на правосъдието:
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ относно
придобиване на българско гражданство (стенограма от 21 юни 2019 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ и ИВАН
Д.ИВАНОВ относно съдебни дела
срещу Република България (стенограма от 21 юни 2019 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ФИЛИП ПОПОВ относно ре-
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гламента за провеждане на писмения
и устен изпит от конкурса за нотариуси (стенограма от 5 юли 2019 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ФИЛИП ПОПОВ относно контрола по ограниченията за извършване на нотариални действия от нотариуси по чл. 575 от Граждански
процесуален кодекс (стенограма от 5
юли 2019 г.).
Устен отговор в заседанието на
31 май 2019 г. на въпрос от н.п. РАДОСТИН ТАНЕВ относно реформи
в пенитенциарната система.
Устен отговор в заседанието на
31 май 2019 г. на въпрос от н.п. ИГЛИКА ИВАНОВА-СЪБЕВА относно
мерки за борба с домашното насилие.
Устен отговор в заседанието
на 14 юни 2019 г. на въпрос от н.п.
КРУМ ЗАРКОВ относно напредъка
на България по Механизма за сътрудничество и проверка.
Устен отговор в заседанието на
28 юни 2019 г. на въпрос от н.п. КРУМ
ЗАРКОВ относно изпълнението на
проект «Модернизиране на пенитенциарната система в България».
Устен отговор в заседанието
на 28 юни 2019 г. на въпрос от н.п.
КРУМ ЗАРКОВ относно изпълнението на проект «Нова концепция за
наказателна политика».
Устен отговор в заседанието на
28 юни 2019 г. на въпрос от н.п. ПЛАМЕН НУНЕВ относно провеждането
на Съвет по правосъдие и вътрешни
работи, Люксембург.
Устен отговор в заседанието на
5 юли 2019 г. на въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА относно
публикуване на годишните финансо-

86

Четиридесет и четвърто народно събрание

ви отчети на предприятия болници
- Търговски дружества за предходни
години, представили своите годишни
финансови отчети.
Устен отговор в заседанието на
31 юли 2019 г. на въпрос от н.п. НАДЯ
КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА относно реформата в детското правосъдие.
КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ,
министър на образованието и
науката:
Писмен отговор на въпрос от
н.п. СТОЯН МИРЧЕВ и АНТОН
КУТЕВ относно проведени мероприятия в страната във връзка инцидента с пострадали деца от Силистра на
мероприятие, организирано от Полицията и общ. Силистра на 31.05.2019 г.
(стенограма от 21 юни 2019 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ относно осигуряване на преподаватели по български език и литература в
чуждестранни висши училища (стенограма от 28 юни 2019 г.).
Писмен отговор на въпрос
от н.п. АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА и
ИВАН Д.ИВАНОВ относно имоти
на Технически университет – Варна
(стенограма от 5 юли 2019 г.).

КОЛАЙ ЦОНКОВ относно дейността и легитимността на Националното
представителство на студентските съвети (НПСС) (стенограма от 5 юли
2019 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ИРЕНА АНАСТАСОВА относно
създаване на необходимата физическа среда за деца и ученици със специални образователни потребности
(стенограма от 5 юли 2019 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ВЕСКА НЕНЧЕВА и КРИСТИНА СИДОРОВА относно одобрени
училища по Национална програма
„Роден език и култура зад граница“
(стенограма от 26 юли 2019 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА и ВИОЛЕТА ЖЕЛЕВА относно
механизма за съвместна работа на
институциите за обхващане и задържане в образователната система (стенограма от 26 юли 2019 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ИВАН В.ИВАНОВ относно проблеми с подписване на колективния
договор в системата на училището
и предучилищното образование в
общ. Шумен (стенограма от 26 юли
2019 г.).

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

Устен отговор в заседанието на
10 май 2019 г. на въпрос от н.п. ДИМИТЪР БОЙЧЕВ относно прилагане на модела на обучение в Гимназията по компютърно програмиране и
иновоции в гр. Бургас.

Писмен отговор на въпрос от
н.п. ИРЕНА АНАСТАСОВА относно
информация за увеличението на учителските заплати от 01.01.2019 г. (стенограма от 5 юли 2019 г.).

Устен отговор в заседанието на
10 май 2019 г. на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ относно Националната агенция за оценяване и
акредитация.

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

Устен отговор в заседанието
на 10 май 2019 г. на въпрос от н.п.

Парламентарен контрол
ЕМИЛ ТОНЧЕВ относно необходимостта от извършване на ремонтни
дейности на сграден фонд и доставка
на училищен автобус на Разложката професионална гимназия „Никола
Стойчев“ гр. Разлог.
Устен отговор в заседанието
на 10 май 2019 г. на въпрос от н.п.
АЛЕКСАНДЪР МАЦУРЕВ относно
Национална програма „Мотивирани
учители“.
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ка» - гр. Видин (стенограма от 7 юни
2019 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА
относно освободени или заплащани
по-ниски суми под формата на потребителска такса здравноосигурени
лица получили медицинска помощ
(стенограма от 21 юни 2019 г.).

Устен отговор в заседанието
на 14 юни 2019 г. на въпрос от н.п.
ТАНЯ ПЕТРОВА относно партньорство между университетите и региони, в изпълнение на регионалните
планове за развитие.

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

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

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

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

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

КИРИЛ АНАНИЕВ,
министър на здравеопазването:
Писмен отговор на въпрос от
н.п. КЛАВДИЯ ГРИГОРОВА-ГАНЧЕВА, СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ и
СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА относно
статистически данни за онкологични
заболявания в обл. Велико Търново
и страната (стенограма от 17 май
2019 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. КРАСИМИР БОГДАНОВ относно положението на медицинските
специалисти в Многопрофилна болница за активно лечение «Света Пет-

Писмен отговор на въпрос от
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ, ГЕОРГИ
ЙОРДАНОВ и ИЛИЯН ТИМЧЕВ
относно състоянието на психиатрията и психиатричните заболявания в
Република България (стенограма от
5 юли 2019 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ и ДРАГОМИР СТОЙНЕВ относно акушерогинекологичния комплекс в гр. Стара Загора, неговото пребазиране и
нормално функциониране (стенограма от 26 юли 2019 г.).
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Писмен отговор на въпрос от
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ и ДРАГОМИР СТОЙНЕВ относно пребазиране на отделението по хемодиализа на
Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р
Ст. Киркович“ АД - гр. Стара Загора,
на територията на големия корпус
на болницата (стенограма от 26 юли
2019 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ИВАН ИБРИШИМОВ относно
информация за закриване на инфекциозно отделение в Многопрофилна
болница за активно лечение „Никола
Василев“ в гр. Кюстендил (стенограма от 31 юли 2019 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. АТАНАС КОСТАДИНОВ и
ИЛИЯН ТИМЧЕВ относно отделението по кардиология и кардиологична рехабилитация в гр. Банкя,
структура в състава на Национална
кардиологична болница (стенограма
от 31 юли 2019 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА
относно изпълненията на изискванията на Медицински стандарт „Спешна медицина“ от Центъра за спешна
медицинска помощ (ЦСМП) - гр.
Русе, през 2018 г. и до м. март 2019 г.
(стенограма от 13 септември 2019 г.).
Устен отговор в заседанието на
21 юни 2019 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ относно трансплантационна програма на Република България за периода 2019 – 2020.
Устен отговор в заседанието на
21 юни 2019 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ относно закриването на Националния център по
наркомании.

Устен отговор в заседанието на
21 юни 2019 г. на въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА относно
практическото прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския
парламент и на Съвета от 27 април
2016 г. относно защита на личните
данни (GDPR).
Устен отговор в заседанието
на 21 юни 2019 г. на въпрос от н.п.
КРИСТИНА СИДОРОВА относно
актуализиране на Наредба № 6 за
здравословното хранене на децата и
публикуване на актуализиран Сборник с рецепти и ръководство за здравословно хранене на деца от 3 до 7
годишната възраст.
Устен отговор в заседанието на
21 юни 2019 г. на питане от н.п. АНТОН КУТЕВ относно политиките на
Министерството на здравеопазването
за осигуряване на кръв и кръвни съставки.
Устен отговор в заседанието на
21 юни 2019 г. на питане от н.п. АНТОН КУТЕВ относно готовността за
реакция на здравната система в донорски ситуации.
Устен отговор в заседанието на
21 юни 2019 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ относно липсата на стратегически антитуморни
средства на територията на Република България.
Устен отговор в заседанието
на 21 юни 2019 г. на въпрос от н.п.
ЦВЕТАН ТОПЧИЕВ, ФИЛИП ПОПОВ и ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА относно управление на Многопрофилна болница за активно лечение
«Света Петка» - гр. Видин, актуален
размер и структура на разходите за
персонал, съотношение на работните
заплати.

Парламентарен контрол
Устен отговор в заседанието
на 21 юни 2019 г. на въпрос от н.п.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ, ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ, АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА и
ИЛИЯН ТИМЧЕВ относно кампанията за ваксиниране на населението.
Устен отговор в заседанието на
21 юни 2019 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ, АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА, ИЛИЯН ТИМЧЕВ и ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно възнагражденията на медицинските специалисти по здравни грижи.
Устен отговор в заседанието на
21 юни 2019 г. на въпрос от н.п. СТЕФАН БУРДЖЕВ относно предприемане на действия за борба срещу
комарите.
Устен отговор в заседанието на
5 юли 2019 г. на въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА относно
обвързване на информацията в Националната здравно-информационна
система с изисквания на Системата за здравни сметки, ЕВРОСТАТ и
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие на базата
на Международната статистическа
класификация на болестите (Десета
ревизия - МКБ-10).
Устен отговор в заседанието на
5 юли 2019 г. на въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА относно
използваемостта на леглата, определени чрез Националната здравна
карта (Областни здравни карти).
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ИЛИЯН ТИМЧЕВ, ВАЛЕНТИНА
НАЙДЕНОВА, ИВАН ИБРИШИМОВ и ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно
политика на Министерство на здравеопазването по отношение на кадровото обезпечение с медицински
специалисти.
Устен отговор в заседанието
на 31 юли 2019 г. на въпрос от н.п.
ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ относно критики към предложения на Министерството на здравеопазването за реформиране на системата на здравно
осигуряване в България в Доклад на
Европейската комисия за 2019 година относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите
дисбаланси.
Устен отговор в заседанието
на 31 юли 2019 г. на въпрос от н.п.
ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ относно критики към системата на здравеопазването в Доклад на Европейската
комисия за 2019 година относно предотвратяването и коригирането на
макроикономическите дисбаланси.
Устен отговор в заседанието на
5 юли 2019 г. на въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА относно
публикуване на информация за лечебните заведения на интернет страницата на Министерството на здравеопазването.

Устен отговор в заседанието на
31 юли 2019 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ относно финансиране на лечението на деца.

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

Устен отговор в заседанието на
5 юли 2019 г. на питане от н.п. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ, ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ, АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА,

Устен отговор в заседанието
на 31 юли 2019 г. на въпрос от н.п.
КОЛЬО МИЛЕВ относно сградния
фонд и терена на „Специализирана
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болница за активно лечение на белодробни болести – Сливен“ ЕООД - в
ликвидация.
Устен отговор в заседанието
на 31 юли 2019 г. на въпрос от н.п.
ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА относно критерии за откриване на спешни отделения в лечебните заведения
за болнична помощ, независимо от
вида собственост.
Устен отговор в заседанието на
31 юли 2019 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно прилагане
на Директива 2011/62/ЕС от 8 юни
2011 г. за изменение на Директива
2001/83/ЕО за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба
по отношение на предотвратяването
на навлизането на фалшифицирани
лекарствени продукти в законната
верига на доставка.
Устен отговор в заседанието на
31 юли 2019 г. на въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА относно
извършени проверки в Център за
спешна медицинска помощ - гр. Русе
през 2017 г. до месец март на 2019 г.
БОИЛ БАНОВ,
министър на културата:
Писмен отговор на въпрос от
н.п. КРАСИМИР ЯНКОВ и ЧАВДАР
ВЕЛИНОВ относно натуралните показатели в системата на сценичните
изкуства за 2018 г. (стенограма от 21
юни 2019 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ЛЮБОМИР БОНЕВ относно
отпуснатите средства за опазване и
възстановяване на паметниците на
културата от национално значение,
намиращи се на територията на

обл. Перник (стенограма от 21 юни
2019 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. КРИСТИНА
СИДОРОВА и
АЛЕКСАНДЪР СИМОВ относно
разходите за българското участие в
58-то Венецианско биенале (стенограма от 5 юли 2019 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. КРИСТИНА СИДОРОВА и
АЛЕКСАНДЪР СИМОВ относно
извършена проверка за несъвместимост при заемане на длъжност (стенограма от 26 юли 2019 г.).
Устен отговор в заседанието
на 21 юни 2019 г. на въпрос от н.п.
СТЕФАН БУРДЖЕВ относно подготовката за предстоящото честване
на 150-годишнината на Народно читалище „Съгласие 1869“, гр. Плевен.
Устен отговор в заседанието на
21 юни 2019 г. на въпрос от н.п. ДИАНА САВАТЕВА относно подобряване на условията и материалната база
в училищата по изкуствата, в частност в Националното училище за музикално и сценично изкуство „Проф.
Панчо Владигеров“.
Устен отговор в заседанието
на 21 юни 2019 г. на въпрос от н.п.
ЛЮБОМИР БОНЕВ относно мерки
за опазване и развитие на „Античен
комплекс“, разположен в землището
на с. Гърло, общ. Брезник, обл. Перник, включващ „Храм – кладенец“,
Късноантична крепост „Кула“, „Римска баня“.
НЕНО ДИМОВ,
министър на околната среда и
водите:
Писмен отговор на въпрос от
н.п. АЛЕКСАНДЪР САБАНОВ и
АТАНАС СТОЯНОВ относно финан-
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сиране на мерки в сектор „Отпадъци“ (стенограма от 21 юни 2019 г.).

започнало опасно източване на яз.
„Жребчево“.

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

Устен отговор в заседанието на 31 май 2019 г. на въпрос от
н.п. БОРИСЛАВ БОРИСОВ и СТАНИСЛАВ ИВАНОВ относно мерки
за подобряване качеството на атмосферния въздух с екологичен обществен транспорт.

Писмен отговор на въпрос от
н.п. ЛЮБОМИР БОНЕВ относно
състоянието на речните корита на
територията на обл. Перник (стенограма от 21 юни 2019 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ГЕОРГИ ВЕРГИЕВ относно
незакрито общинско депо за неопасни отпадъци в общ. Септември (стенограма от 26 юли 2019 г.).
Устен отговор в заседанието на
31 май 2019 г. на въпрос от н.п. ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА относно изпълнението на проект за реконструкция на пречиствателната станция в
гр. Тервел.
Устен отговор в заседанието
на 31 май 2019 г. на въпрос от н.п.
ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА относно
екологичното състояние на защитени
местности „Шабленско езеро“ и „Дуранкулашко езеро“.
Устен отговор в заседанието
на 31 май 2019 г. на въпрос от н.п.
АЛЕКСАНДЪР МАЦУРЕВ относно
Оперативна програма „Околна среда
2014 – 2020“ за изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци.
Устен отговор в заседанието на
31 май 2019 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ относно

Устен отговор в заседанието на
7 юни 2019 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ПЕТРОВ относно липсата на
данни за България по НАТУРА 2000.
Устен отговор в заседанието на
28 юни 2019 г. на въпрос от н.п. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ относно завода
за преработка на какаови зърна „АЛКАО“ ЕООД – гр. Първомай.
Устен отговор в заседанието на
28 юни 2019 г. на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ относно
замърсяване на р. Струма на територията на общ. Перник.
Устен отговор в заседанието на
31 юли 2019 г. на въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА и МИЛКО НЕДЯЛКОВ относно рекултивация на депо за неопасни отпадъци
в землището на с. Гложене, общ. Тетевен, обл. Ловеч.
Устен отговор в заседанието
на 31 юли 2019 г. на питане от н.п.
КРИСТИАН ВИГЕНИН относно задълбочаващи се проблеми при експлоатацията на Регионалното депо за
битови отпадъци на гр. Ямбол.
ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА,
министър на земеделието, храните и
горите:
Писмен отговор на въпрос от
н.п. КРАСИМИР БОГДАНОВ относно действията на Министерството на

92

Четиридесет и четвърто народно събрание

земеделието, храните и горите срещу
отравянията на пчелни семейства и
нерегламентираното използване на
средства за растителна защита (стенограма от 31 май 2019 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ и СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно неизплатени обезщетения по
съдебни дела, спечелени от земеделски стопани - бенефициенти (стенограма от 14 юни 2019 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ и СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно увеличението на работните
заплати в администрацията на Министерство на земеделието, храните
и горите и на второстепенните разпоредители на бюджетни средства (стенограма от 14 юни 2019 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. КРИСТИНА СИДОРОВА относно политика на Министерство
на земеделието, храните и горите за
проучване и регулиране на пазара
на дървесина (стенограма от 21 юни
2019 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. КРИСТИНА СИДОРОВА относно политика на Министерство на
земеделието, храните и горите за залесяване и възстановяване на увредените гори (стенограма от 21 юни
2019 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. СПАС ПАНЧЕВ относно граничния контрол при вноса на плодове и зеленчуци (стенограма от 26
юли 2019 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. СПАС ПАНЧЕВ относно контрола на внасяните в България хра-

нителни стоки, плодове и зеленчуци
(стенограма от 26 юли 2019 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно структурата, числеността и средната работна заплата в
Централното управление на Селскостопанска академия (стенограма от
26 юли 2019 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ и СТЕФАН БУРДЖЕВ относно контрол
по изпълнението на § 4 от Преходните и заключителните разпоредби на
Закона за горите и § 49 от Преходните и заключителните разпоредби
към Закона за изменение и допълнение на Закона за горите (ДВ, бр.
60 от 2015 г.) (стенограма от 26 юли
2019 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ и СВЕТЛА
БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно
пропуски в контрола, извършван от
Държавен фонд „Земеделие“ по изпълнението на Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
(стенограма от 26 юли 2019 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. НИКОЛАЙ ПЕНЕВ относно
епизоотичната обстановка в общ. Болярово, обл. Ямбол (стенограма от
26 юли 2019 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. КРИСТИНА СИДОРОВА относно финансовото състояние на Държавно горско стопанство Габрово и
изпълнението на горскостопанските
планове (стенограма от 13 септември
2019 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. КРИСТИНА СИДОРОВА относно освобождаване на директора на Държавно горско стопанство
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Габрово, мотиви (стенограма от 13
септември 2019 г.).
Устен отговор в заседанието
на 31 май 2019 г. на въпрос от н.п.
АЛЕКСАНДЪР МАЦУРЕВ относно
прием по подмярка 7.6.
Устен отговор в заседанието
на 31 май 2019 г. на въпрос от н.п.
АЛЕКСАНДЪР МАЦУРЕВ относно
прием по подмярка 7.2.
Устен отговор в заседанието на
5 юли 2019 г. на питане от н.п. ИВАН
В. ИВАНОВ и СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно политиката на Министерството на земеделието, храните и горите по контрола и
налагането на санкции по Програма
за развитие на селските райони 2014
–2020.
Устен отговор в заседанието на
5 юли 2019 г. на въпрос от н.п. ПЕНЧО МИЛКОВ относно противоградна защита на територията на Република България.
Устен отговор в заседанието на
5 юли 2019 г. на въпрос от н.п. РУМЕН ГЕОРГИЕВ относно изплатени средства по мярка 10 „Агроекология и климат“.
Устен отговор в заседанието на
5 юли 2019 г. на въпрос от н.п. СЕВИМ АЛИ относно Проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна система в община Айтос“,
по подмярка 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. Обект на инвестицията
са: „Водоснабдяване на с. Мъглен, с.
Карагеоргиево и Външно водоснабдяване на с. Чукарка, общ. Айтос“.
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Устен отговор в заседанието
на 31 юли 2019 г. на въпрос от н.п.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно контрола при прилагане
на схемите за обвързана подкрепа в
сектора „Плодове и зеленчуци“.
Устен отговор в заседанието
на 31 юли 2019 г. на въпрос от н.п.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно разпределението на бюджета на Селскостопанската академия между институтите за 2019 г.
Устен отговор в заседанието на
31 юли 2019 г. на въпрос от н.п. РУМЕН ГЕОРГИЕВ относно политика на Министерство на земеделието,
храните и горите за отглеждане на
ароматни и лечебни растения.
Устен отговор в заседанието на
31 юли 2019 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ и СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно забавяне в разглеждането на заявление
по мерки и подмерки на Програма
за развитие на селските райони 2014
– 2020 г.
Устен отговор в заседанието на
31 юли 2019 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ и ИВАН Д. ИВАНОВ относно местата за съхранение
на отпадни води и нерегламентирано
заустване на отпадни води от свинекомплекс в с. Слънчево, общ. Аксаково, обл. Варна.
РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ,
министър на транспорта,
информационните технологии и
съобщенията:
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ПЕНЧО
МИЛКОВ относно
регистрирани корабособственици и
кораби в Република България, както
и акостирания на кораби под чужд

94

Четиридесет и четвърто народно събрание

флаг в пристанища в българския
участник на р. Дунав (стенограма от
14 юни 2019 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ДИМИТЪР ДАНЧЕВ относно
търгове с тайно наддаване на „Холдинг Български държавни железници“ ЕАД за продажба на тягов подвижен състав (локомотиви и електромотрисни влакове) от серия 43 и
44 (стенограма от 26 юли 2019 г.).
Устен отговор в заседанието на
17 май 2019 г. на питане от н.п. АТАНАС ТАШКОВ, ЗАПРЯН ЯНКОВ
и КИРИЛ КАЛФИН относно съоръжението Летище Пловдив.
ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ,
министър на икономиката:
Писмен отговор на въпрос от
н.п. НИКОЛАЙ ТИШЕВ относно
плащания с компенсаторни инструменти, издадени по Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти (ЗОСОИ) (стенограма от
21 юни 2019 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ДИМИТЪР ДАНЧЕВ относно нефинансирани проектни предложения по
процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ BG16RFOP002-2.024
„Насърчаване на предприемачеството“ на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. (стенограма
от 26 юли 2019 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ, ДИМИТЪР ДАНЧЕВ и ИВАН Д. ИВАНОВ
относно контрола върху изпълнението на проекти по ОП „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г.
(стенограма от 13 септември 2019 г.).

ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА,
министър на енергетиката:
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно състоянието на най-голямата топлоелектрическа централа в България ТЕЦ
„Марица изток 2“ ЕАД (стенограма
от 28 юни 2019 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно намеренията на Министерството на
енергетиката в краткосрочен и дългосрочен план за финансовото оздравяване на ТЕЦ „Марица изток 2“
ЕАД (стенограма от 28 юни 2019 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. КРИСТИНА СИДОРОВА относно схеми за подпомагане по смисъла на § 1, т. 21 от доп. разпоредби
на Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) (стенограма
от 28 юни 2019 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ относно изплатените средства на производители
на електрическа енергия, спечелили
търгове за закупуване на разполагаемост за студен резерв (стенограма от
26 юли 2019 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ относно коефициента на готовност на агрегатите
за разполагаемост за студен резерв
(стенограма от 26 юли 2019 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. АНГЕЛ ИСАЕВ относно наболели проблеми в рудник „Оброчище“,
с. Църква, общ. Балчик (стенограма
от 13 септември 2019 г.).
Устен отговор в заседанието на
17 май 2019 г. на въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ относно статус на проекти на Електроенергийния системен оператор.

Парламентарен контрол
НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА,
министър на туризма:
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ДИМИТЪР ПЕТРОВ относно
провеждани политики за развитие
на културно-историческия туризъм в
България и неговото значение за сектора (стенограма от 5 юли 2019 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. АЛЕКСАНДЪР ПАУНОВ относно строителство на незаконен обект
на територията на „Таляна Бийч“, гр.
Св. Влас, общ. Несебър (стенограма
от 5 юли 2019 г.).
Устен отговор в заседанието на
31 юли 2019 г. на въпрос от н.п. БОРИС ЯЧЕВ относно насърчаване на
Черноморския туризъм.
КРАСЕН КРАЛЕВ,
министър на младежта и спорта:
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА относно парични помощи
на децата на медалисти, чието право
за получаване на пожизнени месеч-
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ни премии по Закона за физическото възпитание и спорта е прекратено
поради смърт (стенограма от 14 юни
2019 г.).
Устен отговор в заседанието на
28 юни 2019 г. на въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН МИЛУШЕВ относно Европейското първенство по баскетбол
на колички.
Устен отговор в заседанието
на 28 юни 2019 г. на въпрос от н.п.
ИВАН ЧЕНЧЕВ относно отнетия
национален спортен лиценз на Българската федерация по автомобилен
транспорт.
Устен отговор в заседанието
на 28 юни 2019 г. на въпрос от н.п.
ИВАН ЧЕНЧЕВ относно режима на
лицензиране на спортните федерации.
Устен отговор в заседанието
на 28 юни 2019 г. на въпрос от н.п.
АЛЕКСАНДЪР МАЦУРЕВ относно
идеята професионални треньори да
преподават в трети час по физическо
възпитание в училищата.

Парламентарна
приемна

Парламентарна приемна

Постъпили сигнали
и предложения
на граждани
и организации

През Седмата сесия на 44-то народно събрание в отдел „Приемна“
към дирекция „Парламентарна канцелария“ са постъпили общо 894 писма, жалби, предложения, сигнали,
декларации и подписки от граждани,
органи на местната власт, обществени организации и инициативни комитети. От тях 275 са получени по
електронната поща на Народното събрание.
Постъпили са 38 заявления за достъп до обществена информация.
На една част от писмата е отговорено директно или са изпратени
за проверка и становище до съответния компетентен орган. За периода
от 07.05.2019 г. до 31.07.2019 г. са получени 108 отговора от компетентни
органи по направени запитвания от
Народното събрание във връзка със
сигнали на граждани.
Друга част от писмата са предоставени на постоянните комисии и
парламентарните групи.
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Без движение са оставени следните писма – анонимни, без посочен
адрес за кореспонденция, писма по
въпроси, по които вече има отговор,
или такива, които касаят междуличностни и семейни взаимоотношения
или не е посочен конкретен проблем,
по който да се вземе отношение.
През Седмата сесия се получиха
писма с искания за реформи и нови
политики в различни сфери на политическия и социално-икономическия
живот в страната, като: увеличаване на заплащането на труд на медицинските работници; подобряване
на пенсионната политика и условията на живот на хората с увреждания,
промени в правораздавателната система и т.н.
Други акценти:
– от Инициативен комитет за защита на временния железен мост
над р. Искър при с. Чомаковци се
получи отворено писмо от протестния митинг, проведен на 30.04.2019
г., в защита на временния железен
мост. В него се представят искания,
оформени в пет точки. Писмото е
подписано от участвалите повече
от 250 човека в протестния митинг
жители на с. Чомаковци, гр. Червен
бряг, с. Койнаре, с. Лепица, с. Сухаче, с. Еница, с. Бреница, с. Лазарово
и гр. Кнежа. Същото е предоставено
на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление;
– от жителите на с. Банище, общ.
Брезник се получи жалба, подкрепена с подписка /260 подписа/ във
връзка с извършвана незаконна сеч
в района. Жалбата е предоставена на
Комисията по земеделието и горите;
– от Гражданска инициатива за обществен и релсов транспорт се внесе
петиция за спиране на процедурата
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Четиридесет и четвърто народно събрание

за концесия на летище „София“. По
данни на подателя петицията съдържа подписите на 488 души;
– от националната асоциация „Поход за семейството“ постъпи предложение за създаване на нова „Национална стратегия за семействата
и децата“. Също така от национална
група „Не на Стратегията за детето
2019 – 2030 г.“ се поставиха искания,
оформени в 16 точки, относно законодателни промени, както и промени
в държавната политика във връзка с
въпросите, свързани с децата;
– от Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България настояват за
поемане на политически и правен
ангажимент бюджетът на НЗОК за
лекарствени продукти ежегодно да се
увеличава най– малко с размера на
директните плащания по механизма,
направени през предходната година;
– от Сдружението на администрацията в органите на съдебната власт
настояват за изменение на § 2, ал. 1,
т. 1 от Допълнителните разпоредби
на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно
придобитото имущество и отмяна на
чл. 343а от Закона за съдебната власт.
В Приемната на Народното събрание постъпи и писмо от Община Карлово в подкрепа на отворено писмо на Инициативен комитет
от с. Кърнаре за предприемане на
спешни мерки за решаване на проблемите, създавани от циганското
население. Същото е насочено към
КВСОР, КПВ, КОСВ, КТСДП, КОН
и КВДМС.
По електронната поща на Народното събрание се получи и отворено писмо от Гражданска инициатива
за свободни медии и комуникации в
България в подкрепа на инициатива-

та на главния прокурор за разкриване на висши държавни служители с
участия в офшорни фирми.
На вниманието на всички ПГ чрез
БУЛПРОФОР – Браншово сдружение на практикуващите лесовъди и
горски предприемачи в България, се
внесе протестна декларация на дърводобивните фирми, участвали в Национален горскостопански семинар,
във връзка с кризисното актуално
състояние, в което се намира цялата
горска система.
По отношение на разглеждания
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на
Черноморското крайбрежие постъпиха:
– подписка чрез национална гражданска инициатива „Граждани за
природа“, подкрепена от над 4000
граждани, с предложениe за приемане на Закон за изменение на Закона
за устройството на Черноморското
крайбрежие с цел опазване на природата, биоразнообразието и възможностите за развитие на качествен и
устойчив многосезонен туризъм с висока степен на добавена стойност за
местните общности. След извършена
проверка на подписката от ГРАО –
съгласно Закона за пряко участие
на гражданите в държавната власт и
местното самоуправление, и съобразно резултатите от нея, с разпореждане на Председателя на Народното
събрание подписката е разпределена
на КРПБМС, КВНОЖГ, КОСВ и
КЗХ;
– становище от Асоциацията на
концесионерите на морски плажове,
изразяващо категорично несъгласие
с предложенията, направени от народни представители между първо и
второ четене при гласуването на про-

Парламентарна приемна
екта на ЗИД на Закона за устройство
на Черноморското крайбрежие;
– писмо от Асоциацията на парковете в България относно необходимостта от спешни действия в защита
на морските ни плажове;
– съвместно становище от Асоциацията на българските туроператори и
– туристически агенти АБТТА и
БААТ, в което се изразява несъгласие
с предлаганите промени.
Всички писма са насочени към съответните парламентарни комисии,
имащи отношение по Законопроекта.
През разглеждания период от Българската национална асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика и други организации постъпиха
становища по Законопроекта за маслодайната роза.
Една част от кореспонденцията до
парламента се отнася и до проекта
на ПМС за Структурни промени в
системата на здравеопазването, предлагащ закриване на Националния
център по наркомании.
Във връзка с масовото презастрояване на София в отдел „Приемна“
на Народното събрание се внесе,
чрез Инициативен комитет „Обединени Овча купел“, копие на петиция
с искане за обявяване за нищожно
Разрешение за строеж №73б18.04.2018
в кв. „Овча купел“. Копието на петицията съдържа 97 страници с 3031
подписа по данни на вносителите и е
насочено към КРПБМС.
И през изминалата сесия голяма
част от получената кореспонденция
от граждани, адресирана главно до
председателя на Народното събра-
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ние, бе свързана с молби за съдействие във връзка с разрешаването на
проблеми от личен, битов, социален
и икономически характер, както и
такива, които не са от компетенциите на законодателния орган и на неговия председател.
В зависимост от конкретните искания, сигнали, жалби, молби, предложения и мнения кореспонденцията
се предоставя на различните ресорни
комисии и/или се изпраща по компетентност за проверка, становище и
предприемане на съответни мерки за
решаване на проблемите.
През Седмата сесия на 44-то народно събрание значителен брой от
получените, регистрирани и обработени писма в отдел „Приемна“ към
дирекция „Парламентарна канцелария“ бяха становища, предложения и
декларации във връзка с разглежданите в пленарна зала законопроекти
за изменения и допълнения на: Закона за мерките срещу изпирането на
пари, Закона за управление на етажната собственост, Закона за енергетиката, Закона за отбраната и въоръжените сили, Закона за административните нарушения и наказания, Закона
за дейностите по предоставяне на услуги, Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите, Закона за пощенските услуги, Закона за
ветеринарно– медицинската дейност,
Наказателния кодекс и др.
Друга част от кореспонденцията
бе свързана със законопроектите за
публичните предприятия и за марките и географските означения.

